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ῬΡῬΒΒΑΟΙ ΤῸ ΤΗΝ ΤΗΙΝῸ ἘΡΙΤΙΟΝ. 

1“ Ῥιθδθηῦ θά τ θ]0η ἢδ8 66 ΟϑΥΘία]]Υ τον ]βθα 1η 81] ρατίβ, 
ΘΠ ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ 1ῃ ὑπ Νούθβ ἴο Π6 ΤΎΔΗβ᾽ αὐϊοθ. Τη {815 

Ἰαύθου ρογύϊομ ὑπ οἱὐαύοπβ οἵ {πΠ6 οἱάθι ΕἸΠΡΊ 5. Ὑ ΘΥΒΙ ΗΒ 
ἢδνθ Ῥθθη νϑυϊῆθα, ἃ Πα 1 ΤΩΘΗΥ͂ Οδ 565 ΓΘΔΙ ΔΗ α : ὑπ6 ἡ Π0]6, 
ἴῃ 5Ποτί, ἢὰ8. θθθη Ὀτουρηῦ ΠΡ ὧο ὑπ6 δχϑοὺ βύδπάδγα πο ἢ 

Ὑ1} 6 1ῃ ἔαύαγο δάορίθα ὑπτουρποιιῦ τὴν (ΤΩΙ ΘΠ ΔΥῪ ΟἹ 
δὺ Ῥαα] 5 ΕἸΡΙβύ]65. ϑοιηβ αἰ Ποα]ν Πὰ5 θΘΘῺ ΘΧΡου ποθ ἴὴ 
ἀθοιαϊηρ' Ὀθύνγθθη γϑιῖοιιβ ΘαἸΌΠΟη8, Ὀαὺ 10 15. Ὀ6]Π]Θνθα ἐπα 
[μο586. πον ἀθῆμ 6] βοϊθοίθα παν ὑπ6 Ὀοδὺ οἰδίτη ἰο {πὸ 

ΠΘΙΠΘ5. ὉΠ6Υ 681. [ΤΉΔΥ τηθηθοη ὑπᾶὺ ὑπ6 οἰ Ὑοι- 
50. τηϑθ τι56 οὗ 1ῃ. {Π15 ΕἼΠΟΙ 15 πΠ6 ΘΠ ]ΠΟΥ, δηα ἐπαΐ 

πΠ6 αθηθνυδη ΝΘ ΊΒΙΟΙ. 15. ὑδίκθη ἔγοτη ὑπ6 δ ]10η. οὗ το: 566 
Ῥτοίδοθ ο ὑπ μρἠρϑδίαμηϑ. ἘῸν {πΠ6 σϑῆθυαὶ τουϊβίοι οὗ {Π6 
ΓΟ δηα {Π6 γουϊποθύϊοῃ οὐ Ὁπ6 Νοίθθ ὕο ὑπθ ΤΎΘΗΒ] δύο 
1 δὴ ἱπάθρίθα ἴο τ ΠΙΘμα δα οΠδρ δῖα, ὑῃΠ6 Ἐν. Ἡ. 
Βοὐμϑιη θυ, οἵ γάρ Ηουβο, Βαίῃ. 

ΟἸΟ ΟΕΒΤΕΒ, 

Αι. τϑ864. 



ΡΕΒΕΛΑΟΙΝ ΤῸ ΤΗΙΣ ΒΕΟΟΝΌ ΕΌΙΠΠΊΟΝ. 

ΗΠ ββοοπα δἀϊδϊοπ οἵ {π6 ΕἸ: Β0165 οοπύδϊπθα 1ῃ ὑΠ15 γοϊατηθ 
᾿ὰ5. Ὀθθη ὑππ5 ἰοπρ ἀδαγθά, ὑπδὺ τὖῦ τϊσηὺ ποὺ ΘΡΡρθϑι 

Ὀθίογθ ὑΠ6 τϑϑάϑυ 61}} {π6 1τηὐθυρυθίδυομβ δάσαποθα ἴῃ ὑπ6 ἢγβὲ 
Θαπθοη μδα Ὀθθη. {Π]Ὺ ὡηα πηδίι ΘΙ Υ σομβιθυθα τι τοίοσ- 
ΘΩ0Θ ἴο 0Π6 ΟΡΙΠΙΟΠ5 οἵ Τηογ6 τϑοθηῦὺ 1ηὐθυρυθύθιϑ. 

ΤΠ 6 σϑϑα]ὺ οἵ {16 τϑυ βίοι 15 αὐ ἃ υϑγ}} 51 ρῃῦ διηοππῦ οἵ 
ΘΠδΠΡΘ 1η ὕΠ6 1τηὐουριθύδυ! 8 ΤΟΥΤΩΘΙΥ ῬΓΟΡΟΒΘά, δη(, 10 ΤΥ 
ποῦ ῬΘΙ Δ Ρ05. ὍΘ ᾿ΠΠΡΙΌΡΟΥ ἴο δι, δ 1που δ ΒΙηρ ΘΟ ἤθη 6 1Π 
ἃ δγβϑύθιῃη οἵ 1Ἰηὐουργθύδίϊοιυ 10. Π 88. {Π|15 ΔΡΡδΥθα ΤΥ βὐοοά 
ὑπ6 ἰθϑὺ οἵ ὑπ6 τὶρόγοιιβ δπα ᾿θηριμθηθα τϑοοπβιἀθγδῦϊοη. ἴο 
ὙΥΠ101} 115 ἀούδ:]5 πᾶν Ὀθθη δι ]θοῦθ τη {π6 ργθραγϑύϊομ οὗ 
ὑΠ15 ϑατύοη. ὙΠΟῸΡΉ Ῥαὺ 110016 Βα πύθῃ 181 οἤδηρα πὰ8. ῬΘ6Π 
τηϑ 6, 10 Μ11] 501} 6 ΤὈὰπα ὑπδὺ ᾿πηργονθιηθηΐβ δπα Πρ} 
ΔἸ ΠΊΟΠΒ ΔΡΡΘΔΙ ΟἹ ΠΘΔΙΪΥ ΘΥΘΙΎ Ῥᾶρθ, δ ὑπαῦ ὑπ δατῖοι 
ἢιδ8. ΒΟΠ16 οἰδίτη ὑο θ6 οῃὐ 164 τουβθα δηα θηϊδιρθα, 1 ΤηδΥ͂ 

ὈυΙΘΗ͂Υ βρθοιῖν ὑπῶῦ {Π6 Ὑϑίθυθηοθθ ἴο δηοίθηῦ Ὑ ΘΥΒΙΟῊΒ. ἃΥΘ 
Ἰπουθαβοα, ὑπαᾶῦ ὑΠ6 ογδιητηδίϊοα! πούϊοθϑ ἡ 86 ΟΟΟΘΒΙΟΠΔΙΙ]Υ͂ 
ΘΧΡαπ 64, ἃπα ὑπδὺ ὑπ6 τοίθυθποοθθ, ΘβΡΘοῖα]]ν ὕο Θουιρύα6, 

ᾶνθ ὈΘΘη ΠΘΘΪΥ 8}1] νου! θα ἀπο. 
ΒῸΣ {τύπον ἀούδ1}]5 πα οοτητηθηΐβ 1 ΤΠΔΥ ΠΟΥ͂ ΤΟΪῸΤ ἴο 

ὑπ6 Ῥτιθίβοθ το {π6 ἢνδὺ βάϊθοη οὐ {Π15 Οὐτησηθηΐατυ, πα ἴο 
ὑπ 6 Ῥγοίδοθ ἰο ὑπ6 βθοοπα βάϊποι οἵ ὑπ6 Οὐτητηθηΐαυυ οἡ ὑΠ6 
Μρἠιοδίατι5, γι θυ 8 6Ππ6 σΘ ΠΟΙΆ] βίη τ Π]ο0ἢ 1 Πᾶν ἸαύθουΥ 
αὐϊοιηρίθα ἰο τϑϑοῖὶ 15 τηοτθ {ὉΠΡῪ βἰαίθα. Τὸ {815 βἰδπάδτα 
Θ8.0). ΒΟ ΘΘ απο γο]ατηθ ἢὰθ πδύατα! ν ὑθπᾶθα ἰὸ ἈΡΡτοδ ἢ 

ΒΟΙΠ ΘΠ ῦ ΤΟ ΠΘΘΙ]Υ ὑπδπ ὑπᾶὺ Π]ΟΝ ρυθοθαθα 10. Υ͂ιδὺ 

1 Τ ΠΔΥ͂ ΘΙ Τοπ]δτῖς ὑπαὺ 811] {μ8 τϑίθγθποθ ὕο ὟΥ ̓που 5 Θγαηνηναι" πᾶσα Ὀ66Π 

δἰύουθα δηα οοπέουτηβα ὅο {π6 Ἰαπηθη θα ϑαῦπου5 60 ἃπὰ Ἰαϑὺ δαϊΐοπμ. 



ΡΒΕΒΑΘΝ ΤῸ ΤῊΒ ΒΕΟΟΝῸ ΒΌΙΤΙΟΝ, Υ 

γᾶ8. ΟἾ66 ΔΙπηοϑὺ ῬΌΓΘΙΥ ΟΥἸὉ108] δ ηαἱ οΥΔΙ τη 10] Πὰ5. ΠΟῪ 

ΘΟΠΘΒΒΘΟΙΥ ὈΘΟΟμηΘ. 8180 ΘΧΘρΘΌΙΟα]: γοὺ 501} ὑο πὸ {πτῸΠ| 6. 
Θχύθηὐ ὑῃϑη ὕο θη ]6 ὑπΠ6 βὐπαθηῦ ἴο ουδθΡ ὉΠ6 σϑῆθυδὶ 60ῃ- 

ΠΘΧΊΟΙ Οὗ 0Π6 ΠοΙΪγ δη4 1Ἰηϑριγθα ΟΥἹΡΊ Δ], ἐ8 1Χ168}} 85 ἴο ππάϑυ- 
βίδα {Π|6 ἴοτοθ οἵ 1ϑοϊαύθα σγοστβ δἰ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΗΒ. 

Μδν Οοα᾽ 5 Ὀ]θββϑίηρ ρὸ τ {Π15 γοϊαπιθ, 4] ΤΠ ΘΙΟΙΓ]]ν 
ΘΠΘΌ]6 10 1η {Π688 οὐ ἄδγβ οἵ ἀοαθδὺ ὅπα ὑγ18] ὕο τη! ηϊβύθι ἴῸ 
1πΠ6 Τταΐῃ ἃ5 1ἰ 15 ἴῃ Ηἰβ ΒΙ]θϑβθα ϑοῃ, 8η4, ἴῃ 15. Πατη ]8 

ΤηΘΔΒΌΓΘ 8 Π4 ἄθρυθθ, ὑο βϑῦ [ουῦῃ ὑπ6 Ὀ]Θββθα ᾿ὑθϑοπιηρθ δηἋ 
ὙΘΓΠΙΠσ5. ΘΠ ΘΟΠΒΟ]ΌΙΟΠΒ Οἵ ὑΠ68 1η501186 ἃπα βδυιηρ Οὐ 8 
οἵ [118. 

ΟἌΜΒΒΙ͂ΡΘΕ, 

Μίαν, ιϑότ. 



ῬΒΕΡΑΟΝΣ ΤῸ ΤῊΝ ΕΠΆΒΤ ΕΡΙΤΙΟΝ.. 

ΗῚΝ ΤΟ] οσσιηρσ' Οὐτητη θην 15 Βα δύ 18} ὉΠ 6 βᾶμηθ, θοῦ 
1Π ῬΓΙΠΟΙΡΙ65. ὉΠ Θχθοιίοη, ἃ8. ὑποθθ οα ὑπ6 Ο΄αἰαῤίαγι5 

δη( Μ ρΠ)οδίαηδ. 1 πᾶν Πουγουθι ΘΓ ΘΕ ΒΌΓΙγ ΘΙ, ΟΝ. {Π6 0Π6 
Πϑηά, ἴο 1τηὐτοῦτιο6 ἸπρΓονθιηθηΐβ, ἃ Π6, οὴ ἐπ 6 ΟὐΠοσ, ἐο ἃπηθπα 
αοἴθοίβ οὐ ὑπ ἢ {1π|6, ΘΧΡουΊθ ποθ, ἃπα ἀῦονθ 8}1, {π6 Κιπά 
ΟΥΤΙΟΙΒΤῚ οἵ {πΠἸΘη 45, παν ποῦ [8116 ὅο ΘΟΏ ΠΟΘ Τη6. 

Τ ν1}}] Ὀγιθῆγ ποίιοθ θοῇ. 
Τὰ {Π6 Πυβύ ρίδοθ {πΠ6 γθϑᾶβι ψ1}} Ππα {Π6 βιιδϑύδηοθ οἵ ὑΠπ6 

ΘΥΔΤΩΤΉ ὕ108} τ ΘΙ ΘΠΟΘ5. ΤΏΟΤΘ {ὯΠ]Ὺ δύαίθα 1ῃ ὉΠ 6 πούίθϑ, γν 116 
αὖ Π|6 βᾶτη68 Ὁ1Π16 ογ6 πδ8 66 [ῖκθη ἴο τη 0] δΠ6] ΤΘΡΓΘΒΒ 
1Π6 πϑ6 οἵ ὑθομηῖοα! ἰθυτηβ, ἃθ ΤᾺ ἃ5 15 σοῃϑιϑύθηῦ ιν ὑΠ6 
τιϑύπτθ οἵ ὑΠ6 (ὑοτητηθηΐανυ. 1 οομθδ5 1 οαημπηοὺ γοὺ Ῥουϑιιδαβ 
Τη 561 ὑπῶὺ {Π|6 τπι88 οἵ Ὁθοῆηῖοα! [θ  Π5 1 ΘΥΘΙΏΤΗΘ, ᾿Π Προ πα- 
ΘΗΘ]Υ οἵ βιαβθυνιηρ ἴο Ὀγονυιὺν, 4065 ποὺ 180 [6 πα ἴο δΟσΌΤΒΟΥ͂ 
διη ῬΘΥΒΡΙΘΌΠΟΥ ; 5011] 50 την ΟὈ] ΘοὕϊοηΒ ἤν θΘΘπ πΤρΘα ὈΥ 
7 ΠἸοο5. δά νΊβουβ, ἐπαῦὺ 1 Πᾶνα ποῦ [8116 ἰο ον ὕῃθιὴ ΤΩΥ͂ 
τηοϑῦ γϑϑρθοῖα]! αὐϊθηύοη. ΓΓΠ15. τηοα!ποδίϊοη. ΠΟύγΘΥ ἢδβ 
Ῥθθη ᾿ηὐτοά ποθ νν10}} σγθαῦ δα θη; [Ὁ ὑΠ6 Θχοϊϑιοη οἵ ἃ]] 
Τθοθ 108} [θυ 5. σγο] ἃ ποὺ ΟὨΪΥ 06. ΜΠΟΠ]Υ ᾿ποοπϑιδύθηὐ 10 ἢ 
ὑΠπ6 ἐθῶ ορθγῖ8, θπῦὺ που] 6 οογίϑιη ὧο ἰθδὰ {π6 ψᾺΥ ἴο 8, 
ΤΑΙΩ ὈΠΠηρ' Ἰηθχϑούψιαθ, 10 1ἢ ΟἸὙΘΙΏΙΤΗΔΙ, ἃ5. 1η 8}} Οὐ Γ᾽ 
ΒΟΙΘΠΟΘΒ, ΟδΠ ΠΘΥΘΙ 6 ὕοο ΒΟΓ ΠΡ. ]Ο 5] ν ἀνοια θά. 

1 Πδᾶνθ αἰθὸ δῃ θανοῦσα, 85 8 ἃθ ῬΟΒΒΙ0]6, ἴο θη ΟΥ̓ ἴῃ 
ὑπ πούθϑ ὑπΠ6 βϑῃθπηθηΐβ ἃ Πα ΟΡΙΠΙΟΩ5. οὐ {π6 ἀορπηδίϊοδι 
ὙΤΙΘΥΒ, ΠΟΤ ΘΒΡΘΟΙΆΠ]Υ ὑποϑα οἵ ὕπΠ6 στθαὺ ΒΡ 50 ΠΊν1Π685 
ἴο Ποῖ 1 Πᾶνα θΘ θη 8016 ἴο τοῖθυ, Ὑϑῦ ἤθυθ ἄρϑιη ὑΠ15 Πδβ 
Ῥθθη βαθοταϊηδύθα ὕο {Π6 ῬΘοιΠ]18 παύτπγθ οἵ {Π6 (ὐοτητηθηΐατυ, 
ὙγΠ]Οἢ, ὕο Ὀ6 ὑστπιθ ἴο 105 {1016, ττιϑῦ ΤΔ]]Υ ΟΟΟΌΡΥ 10.561} τι ἢ 
ὙνΠδὺ 15. ΟΥΤὑ108} ἃ ΟΥΘΙτη 108], ἃ τηπϑῦ 1ῃ ΟὐΠπου Βα] οὐδ 
ΘΟΠἤΠ6 1056 ἤο ΤΘίθυθ πο 65 ϑηα ΔΙ] αϑ]οηβ. 5611], ἃ5 1ῃ ὑπ6 ρτθ- 
ἴδοθ ἴο {π6 ἡ ρἠηθδίατιδ, 580 ἤθυθ ἃρδίη, ἰθὺ τὴ6 θϑι δι! Υ Θηὐτθδύ 
ΤΩΥ͂ 655. τηϑύμτθ ΤΘϑθιΒ ποὺ ἴο ΤΟΡΆΙ ἃ5. ὕπ6 τηθτ6 Ὀ10]10- 
ΘΡΆΡΠΙΟΔΙ] οι ὈΥΟΙ οι Ὺ οἵ ἃ 41]1] ρᾶρα ὑπ6 τϑίβιθβῃμοθθ ὅθ ΟἿΣ 
ἘπρΡΊ 5) ΠΙνηθ5. ΤΟΥ Πᾶνα 811 Ὀθθη οο]]Θούθα τ] τητιο ἢ 
Οδ6; ΠΘΥ 816 ΘΔ] 10 ΘΥ̓ΘΙῪ Οο886 {Π6 ΔρΟΥΘΟ ΟΠ οἵ Ποποϑὺ 
ΤηἸν!π8} ἸΦθουν, ἃημα 1Γ ΠΥ ῥσον ἴο {π6 βὐπαθηὺ ΠΑ] ἃ 5 
Ῥοημοἤοῖδὶ πα 1ηβἰχαούϊγθ δ8 ὉΠ 6 πῶνθ θθθη ἴο {Π|6 οοΙ]]θοὔου, 



ΡῬΡΆΒΒΑΟΙΝ ΤῸ ΤῊΗΙΒ ΕἸΆΒΤ ἘΠΙΤΊΟΝ. ΥἹ 

ὑπο 11 ποὺ ἤν ὕθθῃ δαἀιποθα ἴῃ γαΐη. [,οὺ τι8 ΠΘΡΟΙ 
Τογοϑῦ Ὁπᾶῦ {Π 616 15 5110} ἃ ὉΠ] ἃ5. Ὁπ6 απαΐϊοσῃ ο7) δορίρίιινο; 
ὑπαῦ 10 15. ὁη6 ὑξπ]ηρ᾽ ΘΠ ΘΙΆΠΥ 0 πηἴο]α {Π6 τηθϑηϊηρ οὗ δὴ 
ΤΠ Ἰν14π|8] Ῥᾶββαθθ, ἀπ] Ὡ ποῦ: 0 ὁ 50 Θομβιβύθη Υ 10} 
6Π6 ΘΌΠΟΓ] ῬΥΊΠΟΙΡ]65. ἃπα ὑθϑομηηρ' οἵ Θοτρίατο. ΤΠ6 ἢγϑέ 
ΤΗΔΥ Οἰζθη θ6 ἄομθ τ 10} Ὀ] δτι510]6. βιθοθαΒ ὈΥ τηθδ15 οὗ δοαίο- 
655, Οὔ νϑίιοη, 8η4 ΠΆΡΡΥ παι ]οπ5: πΠ6 βθοοηά, 1π66- 
ῬΘημ θη θΥ οἵἨ ΠΙΡΊΟΥ αἱα5, θὰ ΟὨΪΥ 06. ἄοη6 ὈΥ͂ βοιηθ ἱτπον- 
Ἰϑάρθ οἵ ἀοριηδύιοα! ὑπθο]οργ, ἃπα βοότηθ δοηπεϊπίαηοθ ἩΠῈ 
ὑΠ058 τηδϑέθυ ρίθοθβ. οἵἨ βϑογθαὶ ἸΘαΓ ΠΡ ὙγΠ10}) γ 8 ὑπ6 οἹουῪ 
Οἵ 6Ππ6 βονθηύθθηθ οθηῦασγ. ΟἿ νϑυγιηρ ὑΠ6 56. ΤΟΙ ΓΘ ΘΆ, 
ὍΠ6 Δ|1Ππ5100. ἴο {Π|6 1ηα]νΊ 8] Ῥαββαρθθ οἵ οι ρίι16 Μ}}}] ρου μα ρ5 
ΒΟΙΠΘΌΠΗΘ5 θ6 ἰοαπα Ὀτιθὲ δπα] ὑγαηϑιθηύ, θπαῦὺ ποτ 111] ΘΥΟΣ 
Ὀ68 Τοππα 1ῃ {6 ὑγθαῦϊβθ 1056], τὴ {Π6 τηοᾶθ ἐπαὺ {Π| βα θ]θοῦ 
15. Βα Πα]66, 1ῃ ὉΠ|6 ἸΘΆΤΉΤηρΡ᾽ ὙΥ10) ἸνΠ10}} 10 15 ΔἀοΥ 64, ἐΠΘΟΙΟΡῪ 
οἵ ὉΠ6 πο]θϑὺ ἀθνυθιορηηθηί, πα ποῦ ἀπ θαπθῃί]ν, βριεἸύπα] 
αἸβοθυπτηθηὺ οἵ {Π6 νϑὺν Πρ οϑῦ ΒΌτδ 1. 
ὙΠ τὴν θα ποῦ] 0}}8, ὕΠ16 58 Π16 ΟὈΒΘ νδ ] ἢ 8 ΤΩΔΥ ΔΡΡΙΪΥ͂ 

ἴο ὑπ6 ἀορτηδύϊοα! ὑγθαύϊθθθ οὐ [Ουρι τυ] θυβ τϑίθυσθα. ἰοὺ 
1ῃ {π6 ποίθϑ. ὥθυθίβὶ τϑθοθηῦ ψΟΥΚΒ ὁ (ΟΠ τ]ϑίϊθη ἀοοἰτπ6 
88. ΘητιποΙαίο ὈΥ 1η6 δοιαὶ ττιύθιβ, τ μϑύπου τορϑ θα 1η- 
ΟἸνΙἀΆ]ΠΥ ΟΥ̓ ΟΟΙ]Θοὐ νον, ἈΡΡΘαΡ ἴο ἄθβοινθ θοῦ τϑοορ- 
Β]ΠΟῊ ἃ Πα ΘΟμΒΙ ἀΘγαῦϊοη. [πγου]α ΠΘΓΘ βρθο ν ὑπῸ ἀορτηδ- 
ὑ1οὰ} σου οἵ θτατα πὰ Μαγίθηβθη, {πΠ6 δηαρφιιη ει 
“ρέων οἵ Νοαπάου, ἀπ {Π6 “μηόοϊοσίο (ὐ]υγξίογυγνο οἵ Ἔλθιιββ, ἃ, 
ὍΣΟΙ. οὗἩ ΠῸ Τηθϑῃ ΟΠδυϑοίθι Οὐ ῬγθύθηβΙομ5. ΒΥ {πὸ αἱ οὗ 
ἔΠ658 Τϑίθυθῃσθβ, [ (ο νϑηΐιπθ ὕο ὑπῖηκ ὑπαῦ ὑπΠ6 βυπάθηῦ τη Ὺ 
ΘΟ 118 γαβϑὺ βύουθϑ θοὐ ἢ οἵ ΠΙΒΙΟΥΙΟΑ] ἃη4 ἀορτηδύϊοα! {ΠΠΘΟ] ΟΡ, 
δ 1 ἀν 6}} ΘΒ ῬΘΟΙ ΠΥ προη {}15 ρονίϊοη οὗ {π6 (ὑοῃητηθηΐδυυ, 
Ἰϑϑὺ ὑΠ|6 ᾿ΘΟΘΕΒΑΥΙΪΥ ἔτ] 0 1 Τοπ6 οὗἁἨ {Π|6 ΟΥἸΌ168] ΟΥ᾽ ΟΥΘΙΏ Δ ΌΪΟΆ] 
αἸβοιβϑίοβ ΒΠ σα ἰθδ ΘΠΥ͂ ομ6 ὧο ὑπ|π]ς ὑπαῦ 1 ἃπ 1π6 1 87- 
Θηῦ ἴο ψΠῃδὲ 15 1ηΠΠ106}]Υ ΠΙΡΊΘΥ ὉΠ] ΠΟΌΪΘσ. ΤῸ οὀχρουπά 
ὑπ6 ΠΙδ- οῖνιηρ' δοστα οο] ]γ ἀπ Ὀ]Θ ΑΚ] γ, τι πουῦ Βα ΡΡΙ γΙηρ; 
ΒΟΠῚΘ. ὨΙηΐθ Οἵ 105. δύθυτια! οομηβοϊαύ!οηβ, ψιῦπου Ῥοϊη ηρ' ἴο 
ΒΟΙΉΘ Οἵ 1.5. ὑτϑηϑοθπαθηῦ ρου θούϊομβ, 105. ἸΠν]1018}016. {τα 5, 
δη 105. Ἰηβογ δ Ὁ]6. Τηγβύρθυ!68,----ἰπιθ ἰοὸ δ ημαθὺ 10} οἱοβθά 
ΘΥ65 ὑπτοῖιρ} ἐπ Ῥδυϑαβα οἵ αοα, 15 ἠο Τογοϑὺ ὉΠ 6 θα ροβιυου Ἐ 
Βισ Ποῦ ἀαὐγ, δπα ἴο ἰΙθᾶνθ ἀπᾶοπθ {πΠ6 πορθ]οϑὲ ἂμ τηοϑὺ βᾶπο- 
ΘΠγΙΠΡ τους ὕο Ὑ 10]. Πα πη ἸΘΘΓΠΙΠρ ΟΟα]4 Ῥγθϑαμηθ ἰ0ὸ 
Θ ἀγθ885 1056, 

ΑἸΩΟΠρ' Β61η1-ΠΟργηϑί]οα} ὑγθαύβθϑ, 1 χοῦ] ΘΔ ΠΘΘΌΥ οοτα- 
τη η4 ὕο ὉΠ 6 αὐϊθηθιοη οἵ οσγᾶνϑ ὑπ] η κοὺβ 6Π6 σθοθηὺ οοπίσ!α- 
ὑοη5 ἦο ΒΙΌ]1οὰ] ῬΒγΟΠΟΙΟσΥ ἩΠ]Οἢ ἃγΘ ΟΘΟΘ ΘΙ ΟΠ ΠΥ Δ]]Πππᾶ ρα 
ἴο 1ῃ {ῃ68 ποίθϑ (θοηρ. 1 17Ἶηι. 111. 16). ΥΠΠουὺ πθϑ 655] 
ΘΗ ΤΔΙΏΤΏΘΙ Πρ ΟἸΒΘΙγΘ5. ὙΠ ΔΥΌ ΓΑΤΥ βγβύθμηβ, πιὐπουύ 
ὙἹΘΙἸηρ᾽ ὕοο ῬΓΌΠΘ δ δβϑθηὺ [0 4881- ΡΠ} 1]ΟΒΟΡΙ1ο8] ἐμ υ 68 
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ὙΠ] ῬΒΕΒΑΟΘΒ ΤῸ ΤῊΝ ἘἸΕΒΤ ΠΌΙΤΙΟΝ 

ἴῃ ἃ Βα ]6οὺ ὑπᾶὺ ᾿πνοϊνθθ πιο ἰἢαῦ 15 Θαπίνοοα οὐ ᾿πά6- 
ΤΠ ΟΠ Βύγ 016, 10 ΒΘΘΙῊΒ 501] οὐσ ἀπὖν ἰο θη θύοι ὕο ΟὙΔΒΡ {Π|6 
ΘΘΠΘΓΆΪ ῬΓΙΠΟΙΌ]65 οὗ ῬΒυΟΠΟΙΟΡῪ Β]Ο ἈΡΡΘΔ ἴο πᾶν 861 
ΤΘΟΟΘΉΙ5Θα Ὀγ Π6 δουθα ὙΥ ΙΌΘ 5, πα ἴο ΤΘ8}Π1Ζ6 [ῃ6. ἀβϑρθοῦβ 
ππᾶον ψΠΙΟΝ ἴΠ6 ν νιθνγθα ὑΠ6 ραυῦβ ἀπ ρουύϊοηβ. οἵ οατ οοτη- 
Ῥοβιύθ πϑίασθ Νὸ ὑποιρπυὰ] τηϑη, αἴθοι γθδάϊηρ ΡΏ1]ο, ἃπὰ 
ΟὈΒΘΥ Πρ ΠΟΥ ΟΡ ὈΒΥΟΠΟ]ΟΘΊΟΔ] ΒρΘΟα]ΔΌΙΟΉ 5, ΒΌ ΓΠΟΙΘΏΟΪΥ 
οοπδιβύθηὐῦ ἃ Πα ΠΑΤΤΟΏΙΟΙΒ, ΟἸνΘ ὑΠ6 1 Ὁ1Πη96 ἴο Π1Β5. ΓΙ ΠΏ9Β, 
οοα]α Ποϑιταύθ ἰο 6 ]1θνθ ὑπὸῦ ὃ ΘΟ ΘΙ ΡΟΙΘΓΥ, δὺ ᾿Θαϑὺ ἃ 8 Ὑ76}} 
Θαὐποείθα 85 ὑπ6 «6.» οἵ ΑἸθχδηάτια, οἰθναῦθα Ὁ. ἃ ΠΙσΉ οΥ Ὁοη- 
ΒΟΙΟΌΒΠΘΒΒ, δΠ(] 1ΠΠπτη]ηθεἰ γ ἃ ὑσιου Κπον]θάρθ, θοῦ ὑποιυρύ 
ΘΠ τοῦθ οὴ ΠΧΘα Ῥ ΠΟΙ ΡΙθβ, ἃπα τιϑθα ἰδπρτιδρθ ὑπαῦ 15. ΠΟ 
1655. ΑἸ πο Ιν ἸηΒρΙυΘα ὑπϑη ᾿πππηδη]ν οομῃδιβϑίθηῦ ἃηα ἴπἰ6]- 
ἸΙΡῚ 10. [ὑ 15 θαὺ ἃ [8]586. ΟΥΎ Οὐϊοββ οὐἹυ]οίβυη ὑπδὺ σπου! ρογ- 
Βα 6. τ ὑμαὺ {Π6 ὑθυὴβ ὈὉγΥ ψΠ10ἢ δὺ Ρδα] ἀθβιριδύθα {Π6 
αἸουθηῦ ΡΟΥΘ Π5 οἵὁἨ ΟἿΤ ΠΤ δίθυα! πιϑύτθ ογΘ γαΡΊΙΘ, ππ- 
οουύδιη, ἃπα τηὐθι Πρ Θ 16: 1Ὁ 15. 1ηΠ]66 6] ἃ 1416. ΔΒΒΘΡΉΟΗ 
ὑπαὺ ΒΙΡ]1ο8] Ῥϑυομο]οον ο8η 6. β8ίειΥ αἰδγοσαυ θα ὈΥ ἃ 
ὑπουρ 1] οσχροβιίου. 

Α 5ρῃηῦ δα αιθο. ἢ85 θΘΘὴ τηϑ 8. ο ὑπΠ6 ῬΌΓΘΙΥ ΟΥΙΡ108] 
ποίοθθ. ΑΒ 1η {Π6 ΤΟΥΠΊΘΙ ΘΟΙ θη 165, ὑη6 οχὺ 15 ὑμαὺ οἵ 
ΤΊ μον, οηθησθα ΟὨΪΚ ΠθτΘ ὑΠπΠ6 θαϊΐον 414 ποὺ ΔΡΡΘ8Γ 
ἴο ἤϑνθ τηϑθ ἃ βοιηα ἀἰθοιϑιοη. ἘΠΘ56. ΟΠΘΗΡΌΘΒ, ἃ8. ὈΘἴοτΘ, 
816 πούθα 1] Ἰϑύθυ ππμάθὺ {Π6 ὑθχύ. [ἢ δα 0106 ἴο {Π18 
ΠΟΥ ΘΥΘΥ, ἴῃ ὑπ 6 Ῥγθϑθηῦ οδ86, [16 } ΤΘΠΊΘΥ] 5. ΔΓ. ᾿ποοτρογαύθα 
1η ὕπ6 ποΐθϑ, ΔΡῬΙΊΖΙηρ ὑπ 6 ΥΟΘΟΘΥ οἵἨ ΔΠΥ γϑΙΊΘΙΙΟΠΒ 1Π 6Π|6 
Ἰθϑάτηρ οΥἸ010 8} ΘΟ Π 1015. γν 10} ΠΊΘῪ ΒΘ θτὴ ὕο ἀθβοῦνα Π15 αὐΐθη- 
ὑοη. Απ οἰθιηθηΐαν Καηον]θάσθ οἵ ὥϑογθα ΟΥἸΠ]ΟΙθη οδῃ 
ΠΘΥ͂ΘΙ 6 αἸθρθηβθα τ, αη 1 15 ΤΥ Θαύπθδῦ ΠορΘ ὑμδὺ ὑΠ8 
Τηὐγο ποθι οἵ ΟΥΙΓΙΟΙΒΤ Τηὐο ὑπΠ6 Ὀοαγ οἵ {Π6 ποίθϑβ τἸηὰὺ 6 ἃ 
᾿αΠ}]6 τη θ8 5 οἵ ῬΥΘϑθη Πρ 0Π15 Βα 0] 6 οὐ το {6 βὐπαθηῦ 1 ἃ 
ΤΟΥ Βοι υ δὲ [685 ΤΟ ΡαΪΒΙν 6 8Π6 ΤΟΙ 1ηρ᾽ ὑπ ὑπδὺ οἵ ὑπ6 
ΤΉΘΙ6 ΟΥἸΠ108] ἀηποὐύα θη. θραγαίθ πούθϑ οἵ {π15 Κιπα 816,1 
θαυ, ΘΒ ΘΟ ΘΠ] τη {Π6 ὁ886 οἵ γοιηρῸΓὙ Ή6Η, 5υβύθηχα 1 8}}}ν ({15-- 
ΤΟΟΈΓΟ ΘΑ : συ ῃθη ἤονγθνοι ὑππ5 ᾿ποουρογαῦθα νυ οΥδιητηδύϊοα! 
8. (1 ῬΕΠ])ΟΙ]ΟΡΊοδ] πούϊοθϑ, ὑυ6ῃ ὑΠπ|5 ΟἽ] δ)116] ΤΘΟΘΙΨΙΠΡ' 1ΠΠ||5-- 
ὑγϑύϊοπ ἔροτη ὑΠ6 οοηὐοχύ σιῦ ἢ ὙγΠ10 0 ὑΠΘῪ δι 6 βυττοιπηαδα, 10 
15. ΤΩΥ ΠΟΡ6 ὑπϑὺ 1 γηϑὺ ἀθοου ὑπ6 τϑϑ θυ 1ηὔο ΒΡΘΠα] ΠΡ ΒΟΙῚΘ 
ὑβοιιρη δ οα. δῦ βθοῖη ἴο 6, 8η6 δῦ βθθῖὰ ποῦ ἴο Ὁ6, Π68 
ὙΓΟΤῸΒ. ΟὗἩ ΓηΒρΙ Γι, οα. δῦ ΤηΔῪ [ἈΠΓ]Ὺ οἰϑιιη το 6 ὑΠ6 ὑτιι6 
ἀοοοπΐβ οἵ ὑπ6 Εἰθυηδ] ΦΡΙυῦ, εἰ τυ μαῦ ΓΘ, ΟαΪγ ὕοο ῬτΟΡΘΌΪΥ, 
{Π6 Τῇ θ 6 οοβϑβθβ, ὑπη8 Πρτιηθηΐθ, {Π|6 ΘΥΤΌΥΒ, ΟΥ᾽ ὕΠ 6 ῬΘΓΥΘΙΒΙΟΙΒ 
οἵ πη8ῃ. 

ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἃ ΤΊΟΥΘ 1η θυ ϑυηρ᾽ ΔΑ ΙΌΟΙ γ711}] 6 Τοππα 1ῃ {Π6 
οἰὐδύϊοηβ οἵ δα που 165. [να αὖ ἰαδῦ θθθὴ βῃηδ] θα 0 ΟΘΙῪΥ 
οὐὖ, ὑποὰρἢ 0 ἃ γϑΥῪ [Ππηϊ{6 6 Θχίρηῦ, ὕΠπ6 ἰοηρ' ΟΠ Θ ΙΒ 66 ΣΊ5} 



ῬΒΕΒΑΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΕἸΒΒΤ ΒΌΙΤΙΟΝ. ΙΧ 

οἵ τπιϑίηρ βουὴθ οἵ {π6 ᾿θϑὺ γϑυβιοηβ οἵ δης ιν ἴον δαθοροίϊοαί 
Ῥαγροβθθ. Ἡϊποτίο, ὑποσρὴ 1 αν ἰοπρ' Πα ἀθοΡ]Υ [6] ὉΠ|610 
πηροχύδποθ, Τ πᾶν θθθη ππ8}}0]6 ἴο τι88 ΔηΥ ϑχοθρύ ὑπ6 γὰ!- 
ϑαῖθ δῃηα {π6 ΟἹα [μαὐϊη. [1 ἤδνθ ΠΟΥ ΠΟΥΘΥΘΙ ΘΟα 1664] ΒΌ0ἢ 
ὃ ΤΠ ΠΤ ΔΎ ἱτπον]θσο οἵ ὥὔγυιδο, ἃ πα 1ῃ ἃ 685 ἄθρτθο οἵ 
Οοὐπο, ἃ5 ὅο 6 8016 ἴο βἰαῦβθ βοπῖθ οἵ ὑπ 1ηὐθυρυθίδ 8 
ΠΙΟΠ ὑποϑ6 Ὑο Ὺ δποϊθηῦ ἃ πα νΘΠΘΥ8 018 σΘΒΊΟΠ5 Ῥγθβθηῦ, ΠΘ 
Τιδύϊη, {πΠ6 ϑγτῖας, ὅπ ὑπΠ6 Οοὕμιο, πᾶνθ Ὀθ6 βοιηθυμαῦ οδ76- 
ΤᾺ ]]Ὺ σομηραγθα ἐπτουρηουῦ {Π656 Πὑριβύ]ϊθθ. 1 Κπον ὑπαὺ ΤΥ 
ΔΘ ΠΟΙΘΠΟΥ τὼ {Ππ6 ὕνο δύο. ἰδηριιαοθθ. Ὑ11 6. Ὁ] Ϊν 8Ρ- 
Ῥαγθηύ, δη ἃ 1 5661 ἴῃ ΠΟ 8Υ͂ ἰο αἸβϑῖβθθ 10: ὉΠ15. ΟὨ]Υ͂ [ ΤΊΔΥ 
Ὀ6 ρϑυτηι θα ἴο ΒΥ 1π 7πβῦϊοθ. ὕο τι 56}, ὑπμαὺ ὑπ6 [δύ] 1η- 
ἐδυργθύδιοηβ Θηηθχθα ἰοὸ ὑῃΠ6 σποταβ 6. ποὺ Ὀουτονγθα ΠΌΤΩ 
ουτγθηῦ ὑγαηβ]ϑίϊοηβ, θαὖ ἃι8 [81Ὁ]ν ἀθσινθα ᾿τοτη {Π6 Ὀϑϑὺ ρο]οϑ8- 
ΒΔΓΙΘΒ 8Π4 ἸΘΧΊΘΟΙΒ ὕο γΏ1Ο ἢ 1 πᾶν ἢϑα δοθθθβ. Μιβδίακοβ 1 
Κηον ὑπθτ τητιϑῦ θ6, θαὺ αὖ δὴν ταῦθ ἴπθ86 τηϊβύμίςθϑ ἃ1΄6. ΤΥ 
οὐ. ΤΏΘ56 1ὖ 15 ῬΘΙΠΔΡ5. ΠΘΘΙΥ͂ ᾿Π] ΡΟΒΒΙ]6 ΤῸΥ ἃ ΠΟν]ΟΘ ἴο 
ὮΟΡΘ ὕἤο δβοῶρθ; ἃ5 1ῃ μού] ὑπ6 ὥγτῖαο πα (ἀούῃϊο, θαὖ Τηο18 
ΘΒΡΘΟΙΘΠΥ {6 [ὈΥπιθυ, ὑπ6. ἸΘΧΊ Ορνα 108} ο15. ἃ186 ποὺ δὖ 
Ῥτγεϑθηῦ οἵ ἃ οἰδιδοίου. ὑπαὺ οδπῃ Ὅ8. {ΠΥ τ ] θα οη. Αμπα 1 
15 Πού ὑπαὺ 1ῃ {Π6 δρρι!οϑύϊοη οἵ Αποιθηὺ ν᾽ υβΊοηΒ ὕΠπ6 οτθαῦύ- 
δῦ δ Ποῖ 15 ΤΘα ΓΘ. [0 15 1616 δηα Ῥγοόπῦθββ ὕο ϑάποθ ὑΠ68 
τη οτργθίβϑίιοη οἵ ἃ Ν ΘΥΒΙΟΠ, ΘΕ ΡΘΟΙΔΙΪΥ 1 51Π016 ἡΟΓΩΒ, τ} ]658 
0Π6 τιθδ] δ] οὐγγθηὺ τηθϑηϊηρ οἱ ὕποθθ ὑοσβ 15. ΤΟΥ͂Θ ΤΘ- 
δὐγιοίθα οὐ ἀθῆπθα ὑπᾶπ 1 ὁπ 6 οΥΙΡΊηα]. ΗΔ] {Π6 τηϊϑύαϊς 65 
τὺ παν οσουη θα τη {π6 τι88 οἵ ἐπ6 ῬΘβΏΙΟ,----η]βύδ 65. ΤΌΤ 
γγΏ1Ο) {Π6 ῬαΡῸ5 οἵ βοιοίαυβ ΠκῸ 1)6 γγδύίθ δι ποὺ ψ 0} }Ὺ 
ἔγθθ,--ῶγ8 τϑίθυ 016 το {Π15 ῃΠθϑ. Τὺ 15 οἴΐθη ρϑυίθου! νυ ἃρρᾶ- 
τοῦ ὑπᾶὺ {π6 Ῥαυῦ8} τηὐθυργθύδιοη. Βαρρ θα ὈΥ {Π6 1, 
ὑγϑηβϑ᾽ϑύϊοη. ἈρΡΡΘ μα θα ἴο {πὸ ν᾽ ϑυβίοη, πὰ οδτιβθα ὉΠ 86 Ὑ ΘΥΒΊΟὴ 
1561 ἰοὸ Ὅ6. οἰθα ἃ5. βου ηρ' ΒΟ0Π16 σϑϑύσιοῦθα ο]οβθ οἵ {116 
ΟΥΙΡΊΠὉ] ΟΤΘοἰς υγοσ 5, ἡγ 116 1η τϑαὔγ ὑΠ6 ποτ 5 θο ἢ 1η {6 
ΟΥΊΡΊΠΔ] ἃπα 1π ὑπ6 Ν᾽ ϑυβίοη ἃ16. οἵ θαιτϑ] Ἰαὐιυπά 6, ὡπαὰ ροτῖ- 
᾿ὰρ5 Ὀούἢ θα δ} }ν 1π οὐ θυ Ἰπεύθ. 

ΓΠΙΒ ΘΥΤΟΙ 1 Πᾶν ΘβΡθοΙ ΠΥ πη θανοιγθα ἴο ἃνοϊα ; θαύὺ 
{πῶὖ 1 Πᾶν αἰ νγᾶγβ Βαοοθθα θα 15 ἴα τηοτΘ ὑῆϑη 1 ἄδγθ ΠΟΡα. 

Τὴ {πΠπ|5 Ὀτθδκίηρ στη τη ὑπ 6 Αποιθηῦ ΘΒ Οη5, 1 που ]ὰ 
ΠΘΥΘ ὙΘΥῪ ΘΔΥΠΘΒΌΪΥ τη γ106 [6110 νυν -ἰΔ θα τουΒ τηὔο {Π|6 58 η16 ΠΕ6]6. 
Τὸ 15 ποῦ ΘϑϑΒΥ ἴο ᾿πΠΔΡῚΠ6. ἃ ο,Θδίθυ ΒΘΥΨΊ06. ὕΠπϑη τηϊρηῦ 6 
ΤΠ οΥθα ἰο ΟΡ] ΘΧΘΘΘ515 1 δοἰιοίαγϑ υσου]αὰ ἀθνούθ ὑπθιὴ- 
56Ιγ 65 ὕο ὑπ6 Πϑατὺν δύπαν οἵ ὉΠ6 ΟΥ ΤΏΟΥΘ οἵ ὕπ688 Ν᾽ ΘΙΒΙΟΉ5. 
ΤΙ ἀνγ811 ἀροὰ {πὸ ὕθυμη ϑοἠοίωνβ, ἴου τὖὺὸ σοῦ 6 ῬΘΥΠδ5 
ΔΙπχοϑῦ ὑγΟ 86. ὉΠ. ἀ561655 ὑο δοοθρῦ 1]}πιϑυγαῦ] 85 [το ἃ γ᾽ 6ῃ- 
ΒΊΟΠ, ὉΠ 655 ΠΘΥ ΥΘ͵Θ δ͵5ὸ δϑβοοιαύθα γι ἃ Βοαηα Δ η6 806ι- 
ταῦ κηον]θασθ οἵ {Π6 οΥἹΡῚ Πα] ατθοὶς. ΤΠ15 ΔΡΡΙ165. ΘΒρϑοῖδ}}Υ 
ἴο ὕπ6 ϑγυϊδο; δηἢ {Π6 ΘΙ 15 οἱ βοιὴθ τηομηθηΐ : ἴῸν 10 



τ ΡΆΒΒΑΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ἘἸΒΒΤ ἘΌΙΤΊΟΝ, 

15 ΠΟΥ͂ ὃ ΘΟΤΏΠΊΠΟΠ ΟΡΙ ΠΟΤ ΘΠΊΟΠΡ' τη ΠΥ Οὐ θη] ΒΟ οατΒ, ὑπαῦ 
{π6 ἰδηστιᾶρα οἵ 0π6Ὸ Νον Τθϑίδιμηθαῦ 15 γϑὺ ἴο γθοθῖνθ, 1ῃ ἃ 
ΤΉΘΤΘ οΥΔΙΠηδῦ]οα! Ῥοϊηῦ οἵ νιθνν, 105. τηοϑὺ οουηθ!θίθ 1ΠΠϑἰτῶ- 
(10. το ὥγυϊδο. ΤΠπδῦ ὑπο γΘ 816 ΒΟΠῚΘ ῬΟΙΠΐβ οἵ 511] 710Υ, 
τὸ δυπαθηῦ 1ῃ ὈΟΐΠ ἰϑηριαρῸ5. οοτ]] [81] ὕο οὔβοινο; θαὺ τὖῦ 
ΤΩΘΥ 6 ΒΘ Ιου ΒΥ ἀου θα γν Πθύ Ποὺ πη θ- θη 5 οἵ {Π6 βιιβρθοίθα 
ΥΤΙ ΘΒ Οἵ ὑἠη6. Ν.", ἃ16 ποῦ 5016 }γΥ τϑίθυ]θ το ὑπ6 σμδηρΊηρ 
δ η4 ἀοἰοτιογαίθα οοηβύγιιοῦ!οηβ οἵ Ἰαΐθ ὅσο. ΤῸ δοοαπηα- 
Ἰαύθ ὥγυιας 11}πιβύ τ ! 0 1}8, ὙΠΟ) ἸΠΔῪ ΟΠΪΥ͂ 5ΘΎ 6 ἴο ΟὈΒΟΙΠ6 ΟΥ̓ 
ΒΌΡΘΙΒΘΑΘ οὐ δοοιταύθ βύθαν οἵ Ἰαύου. Οὐθοκ, 15 ἃ νϑυῪ ἀοαθύ- 
α], Δ Π 6] ῬΘΙΠ 05 ῬΙΟΠΟΙ6 55 ΦΡΡΙΙΟδύιοη οἵ Ἰαθουτ. 

Τὕπαοθυ {Π|656, δμ 1 ῬΘΥΠδΡ5. ἃ ἴϑυνν οὐποὺ Ππτηιαὐϊοηθ, {16 
βύπαν οἵ ὑπη6 διποϊθηὺ Ὗν. ἴου θα σφοίϊοα!, ῬΌΤΡΟΒΘΒ Τη8 } Ὀ6 νΘΡῪ 
ΘΔ’ ΘΘΌΪΥ τθοουητηθ πη θα. ΤΠη6 δπηοπηῦ οἵ ἰαθου 111} ποῦ 6 
ΨΘΙῪ [ΟΥΤΉ 8016, Ὁ Πα 1ἢ ΘΟΙη6 Οδ 565 3716. ἤδῦθ 1811, 1[ ποὶ σοοα, 
ΤΠ ΘΤΘΤΥ ΔΡΡΙΙΔΠθΘ5. ΤΠΘΥΘ ΒΘΘΙῚΒ ΘΌΟΟ ΤΌΘΒΟΙ ΤῸ ποὺ ΡΌΙΠΡ' 
Ῥϑυομα ὑπ6 ὥγτῖδο, {πΠ6 ΟἹ [αύϊῃ, ὑπ6 ν αἱραίθ, ὑπ6 (ὐοίπιο, {π6 
Οὐρίϊο, δηα {πΠ6 ἘΠ ΠΙορΙο. ΤΠ6 τϑιηδιητηρ Ὗν. ἃ. 6 οἵ ἀου ἐπ] 
γαϊαθ. 116 Αὐτηθηΐδη, ὑπουρ ἢ 50 τη πο οχίο θα, 15. β816 ἴο 
ΠδγΘ τιΠ ΠΘΥΡΌΠΘ ΠΟ [655 ΒΘΙΊΟ 5 ὉΠ δ τπιηβα ]ϑίθούοτν ΔΙ ΓΘ 8 Ε]Ο18. 
ΤΠΘ Αὐϑθ]ο Ν᾽ ΘΥΒΙΟΙΒ ἃ 6 οἵ νΘΥῪ ΤΧΘα ΟΥΙΘῚΠ ; {Ππ6 ΙΑ ΟΠΙΟ 15 
Ἰαύθ; ὑπ (ἀθογσρίδη πδ5 θθθη αὖ [10016 ἀ866, 8η6 15 ἀθϑιηθα [ο 
6 οἵ πὸ οτϑαὺ ναι; {ΠῸ6 Ῥϑιβίδη ἃ πα ΑΠΡΊ]ο- δ, ἃ5 [ὉΥ ἃ 5 
ὑπο νυ οχίθηςσ, 816 ποῦ π66 [τότ ΘΙ ΒΡΙΟΙοη. οἵ ἀθρθπάοθηςθ, {Ππ0 
0Π6 05). π6 γιηϊδο, {πΠ6 Οὔ θυ οὴ. 8.6 ψ πἰσαίθ. ΕΣ {Π|Ὸ ριθδθηύ, 
αὖ ΔΩΥ ταΐθ, {πΠ6 ὄγγιδο, ΟἹ 1 δύϊη, ν αϊσαίθ, αούμιο, (Ὁρίϊο, 
8η4 ΒΟ ΒΠΙΟΡΙΟ ἃτ6 811 ὑπὰῦ πθθὰ ἀθιηδπα δὐξθηύίοη. Μοβί οἵ 
{686 816 ΤΌ Πα θυ αὶ ρου! ῦ! Υ ϑΟΟΘΈ51016 Ὀγ {Π6 ἸϑθουτΒ οἵ τϑοθηὺ 
ΒΟΠΟΪαγθ, ΤῊΘ γτῖδς Πὰβ ὈΘ6Π οἴη ὑθρυϊπῦθα; ΟΥ̓Δ ΠΠΔΥΒ ΤΠ 
{παῦ ᾿ΙΘηστιειρῸ ἃ1 6 ΘΟΙ ΠΟ ΘΠΟΙΡ, θπῦ {π6 ΠμΘΧΊΘοπ5 ἃ’ αὐ 
ἴον δ τιηβα ϑίδοίουγ᾽. ΤΠηθ ΟἹα Τί 1 [δι 15. ΟὨΪΥ διθοθδ- 
5106. ΟΥ̓ Ἰηθ8 18 οἵἩ {Ππ6 ἰᾶτρθ οῦῖκκ οἵ δ οι, οὐ ΤΊΒΟΠ ΠΟ Ε 5 
ΘΧΡΘΏΒΙνο ΘαἸθοη. οἵ ὑπ6 οάθχ (Ἰδεοιηοηίδηπ8. 

ΤΠ6 Οοὔμις, ᾿πἀΘ ρθη ε]ν οὐ ποῦ Ῥοῖηρ δὖὺ 811 απΠΠ σα] 
ἴο ὑπ6 (ἀοττηδῃ οὐ ΔΠρΊ]ο- ϑάχομ ΟΠ 181, Πὰ5. θΘθη Δ ΠΤ 
οαϊίθ. [Ι͂ἢ δα 01ο0η 0 {Π68 γΟΥΥῪ νϑ]πα}}]6 οατύϊοῃ οἱ 1)6 δ- 
Ῥα]θαΐΖ πα [οΘρ6, ἃπα {Π|6 οἰθὰρ Τιϑύ]η ἐσϑηβ᾽δύϊοι. οἵ {πῶ 
ΜΟΥ 1η ΜΊΡΉ Θ᾽ 5 Ραἰτο]οσα, ἔπ Θ 15. ὑπ 6 ἀνα ]] 8 016. οα!]οη οἵ 
Μαδββιηδηη, [ο ὙγΠ10}}, ἃ5 ἴῃ {Π6. οαδ6 οὐ {Π|6 ἸΔΥροΥ νους οἵ 1)6 
ΟδθθοηΐΖ δηα [ο6 06, ἃ ΘΥΘΙΏΙΗΔΙ 86] ῬΟΥΠ ΡΒ ΘἸΟΒΒΑΙΎ 15 ἰο 
ΡῈ δήθ. [1}η δι π]οη τὸ ὑπὸ [μΘχϊθοι αἰΐδοθα ἰοὸ 1)ὴ6 Οδ- 
ῬοΙθηΐζ πα ΠΟΘ 065 θα πὐομ, τγα Ππᾶνθ δ15ο ὑπ6 (ὐϊοδδαῦῃ οἵ 
ΞΟΠ α]Ζο (Μαράο)0. 1848), οί], ἃ5 ἴδ: ἃ5. ΤΩΥ ΨΟΙῪ Ππηθα 6χ- 

1 Τῦ 15 βαϊὰ ὑπαῦ Ῥγοΐθββου Βϑγηβίθίη ΠΔ5 ΤΟΥ βουὴ ὑϊππ6 Ὅ66η Θπραρθα ἴπ ὑπ 6 
Ῥγεργδύϊοη οὗ ἃ πὴ ὥιγιῖαο Πιδχίσομ, Ὀπὺ 1 οαπποῦ ἢπὰ οαὐ ὑπαὺ ἴῦ πὰβ γοῦ 
ΔΡρμοδγθα, 
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Ῥουίθποθ θχύθηςβ, του κ8 οοηδύγιιούθ, ἢ Βοι ἢ ὉΥΠΠΟ1}0195 οἵ 
ῬΒΠΟΙοσυ. [ἶὰ {πὸ (ὐρύϊο ὑπθῖθ 15. ἃ οἤθαρ 8ηα φονία]θ 
Θαπῦοι οὗ {Π6 ἘΣΡΙΒΌ]65. θγ ΒΟθΌΟΙΘΥ ἢ πα τὺ {ΠῸ (ὐγωηιηλαγ" 
ὉΥ Ταὐδαιη, δὰ ὑπ6 ἐθαϊΐοοιν ὈΥ ὑΠ6 βϑῖηθ δαῦμου, οὐ ὑΠ6 
(ὐϊοσϑαν ὈΥ Ῥθυτοη, 1ὖ 15 ποὺ ΥΘΙῪ ῬΙΟΌΘ]6 ὑπαὺ {π6 δυπαθηύ 
Ὑ11 Θποοιηΐθυ τη αΠΠΠου]ῦγ. ΟΥ̓ {π6 ΕἸ ΠΊΟΡΙΟ, ὑπουθ 15 
8 ΘΑΤγ ας ποὺ νΘΙῪ δ βίδοίουυ θα Π0]10η τη δ αἰ οπΒ Ποίυ- 
σἰοίέ, {πθ Ταῦτα ἐγδηβ᾽δύϊοι. οἵ συ]. πὰρ θΘθη τθ- τ θα ὈΥ͂ 
Βοάβ. Τῆηθ οὐἹΡΊ ΠΑ] θυ. ἢδ5. Ὀθ6η τϑοθηῦγ οαϊῦθα ὈΥ 
Νν ΡΙαὐῦ σιῦῃ στθαῦ οαγθ, θαὺ πηξουυπιηδύθ! υ τυιὑπουὺ ΔΩΥ Ῥτο- 
ΤΙΤΠΔΕΥ͂ ΒΡΘΟΙΠοδθοη. οὗ πΠ6 τηϑητιβουιρὺβ ἐπαὺ ΤΟττηθα. ἐπ6 
θα515 οὐ 1π6 σοῦ. Δ ΕΠ ΠΊΟΡΙΟ ΟΥΔΙΏΤηδΙ 15. ΘΠ ποιπηοθα ὈΥ͂ 
ΘΗΠπϑηη, θαῦ 1 5ῃου]α [δαι ὑπαῦ {πογΘ 15 πὸ δοῦν ἰθχίθοι 
ἐπδῃ ὑπᾶὺ οἵ (ὐδβί6}1". ΤΠ βέπαν οὐ {Π15 Ἰαῃριαρθ Μ}1}} ὃ 
ῬΘΥΠΔΡ5 βοιηθυπαὺ δἀναποθα ὈΥ ἃ [ον Ποουαϊπηρ' ἰοἰγαρ]ουῦῦ 661- 
ἐϊοι οὗ “οπαΐ, ( ΠΠαταβ. ἅμ Νουραίθ), ὑυμ] ἢ 15 ὕο Ἰπο] 9 
{πΠ6 ΕΠ ΠΟρΙΟ, πα ἰο Πῶνα ο]οββαγιθθ αὐΐϑομθά. 

1 5ΙΠΟΟΥΘ νυ ὑσαθὺ ὑπαὺ ὑπ 656. Ὀγιθῦ πούϊοθϑ τη  ὑθυηῦ Β01Ὴ6 
οἵ οὐὐγ ΒΙΡΠ10Ὁ] β Ποῖα ὕο θαΐθι ἀΡοη {115 ᾿πηρογύδηὐ δηά 
Θαιίγιηρ' Πο6Ια οἵ Ια θοιιτ. 

ΓΠ6 πούθβ ἴο {Π6 7 γαγοἠαΐνογ, νγ111 06. ΤΟππα ἃ Π10016 τηλοῦ 
{{|] (5666 Γαῤγοάαοίοιγ ΝΟοΙ]66), ἃ Π4,, ἃ5 {Π6 βιι]θοῦ οἵ ἃ Βιδνιβθα 
ΤΥΔΠΒΙ ΔΌΙΟΙ. 15. ΠΟΥ ΟΟΟΌΡΥΙΙΡ ΘΟΠΒΙ ΘΙ 016. αἰυθηίίομ, ὃ {006 
ΤηΟΥΘ ΘΧΡΠοΙΌ ὁ {π᾿ Βα] θοὺ οἵ ἀΠΠΘσθηῦ τη θυιηθ5 ἀπ {Π6 
αοἴδ115. οἵ ὑγϑηβίϑύϊοη. σϑηθναῦυ. ΔΥῸ τορᾶτα ἰοὸ {Π18 νΘΥῪ 
πηροτίδηῦ βαθ]θοῦ, {Π| τϑυιβϑίοη οἵ ον ΑὐὉὐπουισθα Υ ΘΥΒΙΟΗ, 
1 νοι] ἴδ ΠΘΓΘ Ἰηᾶῖκο ἃ ἴδ Οβθυναῦοηβ, 885. 1 δὴ ῬΔΙ- 
ΟΌ]ΔΥΪγ δηχίοιβ ὑπαῦ ΤΥ Παμ.0]6 οἤονίβ τη {Π15. αἸτθοῦοη 
5Ποα] ἃ ποὺ 6 τηϊβιηὐθυ γοίθα οὐ τη !ϑ πα θυβτοοά. 

γ]Παὺ 15 {π6 Ῥτοβθηῦ βίαΐθ οἵ [6 6]1ηρ᾽ σι τοσατα ἰο ἃ. Το υ]- 
ΒΙ0η οὐ Οὔὐ ρτθθθηῦ νϑυθοη ὁ Τὺ βθϑιὴβ οἶθδγ ὑπᾶὺ ὑπθι8 ἃ 10 
ΠΟΥ͂ ἐ{7)66 ῬΑΙΌ165. διποηρ 5. ΤΠ6 ἢγθύ, ὑποθθ 10 οἰ Π6Υ 
ἔροπὶ τ Πδῦ ΒΘΘΙῺ ΒΘΥΙΟΤΙΒΙΥ τη Ἰϑύδ θη. ν ΘΒ Οἵ ἃ ὑγαηβίαύϊοι οἵ 
{πὸ ΗοΙγ ϑοιιρύατο, οὐ ἤότη βθοϊδυιδη Ρ᾽ 6] 6166, ἃ1 6 ἀρι α 1; 
ΤῸ ἃ πϑιυ ΤΎδηβΙαύϊοη. Πα βθοοηά, ὑΠποθ6 0 816 (ἰΘΒΙΤΟτΙβ 
ῸΓ ἃ ΤΘΥΙΒΙΟΩ οὐὁἨἁ ὡ{Π6 οχιϑίιηρ γ᾽ θυβίοη, θαὺ ὙΠῸ βοιηθνπδῦ 
αἰ υ τη τοβρθοῦ οὗ {Π6 Ῥγοροβϑα δἰ θυϑύ!οηβ ἃ {116 ῬΥΠΠΙΟΙΡΙ65 
οἢ. ὙΥΏ]ΟΙ ΠΟῪ ἃ16 Το "6 Ἰῃηὐτοάποοθά. Τῆι ὑπι|τ, ὑποθθ ὙΠῸ 
ἔτοτα θαν οἵ πιηβθυθ!]ηρ' 6Ππ6 το]! ρΊουιβ θ6 116} οἵ υσθαίζου ὈΡούΠγΘη. 
δ 6. ΟΡροβϑά ἴο αἰψθγδαύϊοηβ οἵ απ κἰπα ; Ῥοβιθνο ἃηα ἀθιηοι- 
ΒΓ Ὁ]. ΟΥΤΌΙ ἴῃ ὑΠπ6 τοργθϑθηζαύιοι οἵ ὑΠπ6 ϑγοσαβ οἵ Γ[πβρι τ 10. 
Ῥοῖηρ ἴῃ {Ππ| 61 Ἰπάρτηθηῦ 1655 ῬυΙοῖοαβ ἔπη οπδηρο. ΟΥ̓ 
{π6586. ῃτθθ ρᾶιίϊοβ ὑπΠ86 ἢυδὺ 15 ἴδ ὉΠ6. βιμδ]οδῦ ἴῃ ροϊηῦ οἵ 

1 5686 ονγθυοῦ ργθίδοθ ὅο ἐπ (Οηιηνοηίαν} οἷν ἐΐ6 Ῥλιϊιρρίωηβ, τα. Ῥ. νἱῖ. 
[1116 στγατητηδι οὐ 1) ]Π]τηᾶππ, ἃπα ὑπ6 οαϊύϊοπ οὗ “οπαΐ, ἀθονθ τθίθυτοα ἴο, μᾶνθ 
ΠΟΥ ῬΘΘΠ. ἴο ΒΟΙΩ6 ὑϊππ6 ἴπ 0116 δ Π 45 οὗ βδυπαθηίθ, 18ύ4.] 
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πππηρ6 18, θαὺ ὑπ6 τηοϑὺ ρϑυϑιϑύθπε τη δου νγι165 ; ὑῃ6. βθοοηά 
ΟΙα55. 15 4811 ᾿Ἰπογθαβίηρ, γϑῦ αὖὺ ρυθδθηὺ ρυθαῦυ 1τηΐϑυιον Ὀοίῃ 
1ῃ. πα θο:5 δη4 ᾿ηἤπιθηοθ ἴο ὑΠπ6 {π|τὰ. 
ΟΠ οἵ ὑπαθθ ὑθτθθ ρϑυῦθθ Μ1Π Ῥυθνα] 7} 6. Τη8Ὺ 

[οΥυ θη Ο]Υ ὑγαβὺ ποὺ ὑπὸ ἢγϑῦ. Ἰπαθροπαάθη νυ οἵ {πΠ6 οχύγθιηθ 
ἀδηΡῸΣ οἵ πιηϑϑυθτηρ' 0Π6 ΟΠ ΘυΊΒ 6 ΘΟμνΙοὕ! 05 οἵἨ ὑπουβδπαβ, 
οἵ σμδηρίηρ' Ἰαηστιασθ ὑΠπαὺ Πδ5 ΒΡΟΚΘα ἰο «ου ὐϊηρ' οὐ 5 Π{6τ- 
1ηρ᾽ Πϑαγὺβ νι} ἀσοθηὺβ {Ππῶὺ Πῶν 6 θΘθα ἰὼ ὑπθτὴ [1Π|ς6 ἐπ 6 σοῖοθ 
οἵ Οοα Ηϊμβο]Γ᾽---ἰπἀθρθη θαυ] οἵ τϑνθυβιηρ' 8. ὑγτϑ {1018} 
ῬΙΠΟΙΡΙ6 οὗ τϑνῖϑίοι ὉπΠᾶΐ Πὰ8. σϑῖηθα βυγθηρύῃ ἃηα τθοθρίιο 
51η66 ὑΠ6 ἄδγ5 οἵ ΤΎΠαΔΙ6,---Ἰ Προ θηθ]υ οἵ βονῖηρ' ἃ Βύγ1{6 
1ῃ ὑπ6 ματος οἵ τ] ἢ οὐσ Ομ] ἄσθη δηα Ομ] σθη 5. ΟΠ] τ ἢ 
ΤΗΔῪ ΥΘ8} ὑΠ6 Ὀιυῦ6᾽ ΓΡαἸύ5,---ἰπἀθρθη θην οἵ 811 ὑπΠ68586. τιο- 
τηθηΐοιιβ ΘΟ 5] θυ 05, Πανθ 6 ΔΗΥ͂ ΦὍΟΟ ΥΘΆΒΟῸΠ ΤΟΥ ὑπ1η1- 
1ηρ' ὑπϑὺ 1 ἃ Τη6 16 ΠΠΘΥΑΡῪ Ῥοϊηὺ οἵ νϑν τ νου] 6 ΠΙ|ΚΟΙΚ 
ἴο Ὀ6 δῇ 1πηρτονθιηθηῦ οἡ {πὸ ΟἹ] Τιδπβίδίϊοη ἡ ΤΠ16 αἰτηοϑὺ 
ῬΙΠ 8016 αὐξθηυρίβ ἀπᾶθυ 6Π6 πϑπιθ οἵ Νοὺν τη] ]οη5 ὉΠδὺ 
᾿ᾶνθ ρΡρθδίθα 1ῃ {{π6 ἰαϑὺ ὑνθηΐν γϑᾶϊθ, ὑΠη6. βοιηθῃδὺ ἰὸν 
βύαίθ οἵ ΒΙΡ]108] ΒΟ ΟΙ υβ1ρ, Ὁπ6 ἀπ] Π]5Πη 64 ἃ ΑἸ] ΠΙΒΠ 1’ 
νἹΡΌᾺΤ οἵ 0Π6 Ῥορείδι ἰδπριιαρθ οἵ οαν ἄν, 816 ἴβοίβ γγ8}} 
οδΙοα]αῦθα ᾧο ΒΟΌΘΥ οὐἱ'᾽ δχρθούδίιοηβ 8π 4 απ} ΟἿἹ 86]1- 
ΘΟΏΠΑΘΠΟΘ, 

Βευὺ ἃ ὅἷ ὉΠΡΘΒΘΥυΘαΪΥ ἰο 101 ἢ 6 τὰ ρατγ ἡ (α 
ἴον]. [Γ γ ἃι6 ὑπὰ]Υ δηα ΠΘΑΥΪΥ Ῥουβαδ θα ὑπᾶὺ ὉΠ 6γ6 
ΔΙΘ ΘΥΤΟΥΒ 86] 1ΠΒΟΟΘΌΤΘΟΙΘΒ 1 ΘῈῪ ὙΘΙΒΊΟΙ, 1 νγχθ ἰὸν {πδὺ 
ὑποῦρῇ ὈΥ ἴα {Ππ Ὀθϑῦ ἃηα πιοϑὺ [810 {π|| ὑγαηβ᾽αίιοι ὑπϑῦ {116 
ὙΟΓ]Δ ᾿δ8. ΘΥΘΥ 566, 1ὖ 501} 5Πδι85. Π 6 1πρου θούϊοηΒ ἐπιδΐ 
Ῥϑίομρ ἴο θυθυῪ υπηϑη ὑοῦ Ππουγθυθυ ΠΟΌΪΘ ἃηα οχϑ θα, - 
1 το [66] δηὰ Κηον {πᾶὺ {ῃ656. ᾿πηρου θούϊοηθ. 8ῚΘ. ΠΟ 685 
Ῥαΐθηῦ ὑΠ8η τοι θα 18.016, ὑπ 6 ΒΌΤΘΙΥ 1 15 Οὐὐ᾽ ἀαἰγ ἰο ΗΠ 
ὙΠῸ ρᾶνθ πδὶ Ὀ]Θββθα νύοσγα ἴον ὑπ6 συ ]άδποθ οἵ πλδη, ὑΠγουρ 
6.1] τϑροῦὺ δηα ἰῃγοιρ σοοα ταροτὺ ἴο ἰϑθοιν ὈΥ ΡΈΠύ]6 
ΘΟΙΠ5615 0 ΒΌΡΡΙΥ τ Πεῦ 15. Ἰδοίκιηρ' δ πα οογτθοῦ τυ δῦ 15 ΔΙΏΙ155, 
ἴο Το θ᾽ δῦ Πὰ5 θΘΘὴ Ὀ]Θ5θθα νυ 10) στθδῦ τη θϑβιιγθθ οἵ ρϑῖ- 
Τδούϊου γϑῦ τῆουθ ροιϊθο, ἃπα ἰο Ππϑηα 1ὖ ἀοννη {{π||8 τυ οα 
ὙΠ) οὔτ᾽ Τονθυθηῦ! ἰονθ πα βο οὐ θ. 5 {Ππ6 θδϑὺ ἃ πα τηοϑῦ 
Ὀ]ΘΒΘ56α Πουιύαρθ γ6 Πδύθ ἴο ἰθᾶνθ ἰο ἐΠθτη νΠῸ 5118] [Ὁ]]ονν τιϑ. 

Τὸ 15 νᾶϊῃ ἰο οἤθαὺ οἵσ οὐσῃ Βοι]5 1 Π 16 ὑποαρῦ ὑπᾶὺ 
ὉΠ|656. ΘΥΤΌΤΒ 816 ΘΙ Π61 1ΠΒΙΘ.Ποϑηὖ ΟἿ᾽ ἸΤηΔΡΊΠαγ. ΤΠΘΙΘ αγὸ 
ΘΙΤΟΙΒ, ΠΥ 6. α76 ἸΠΒΟΟΙΓΘΟΙ 65, {ΠΘΥΘ α7.6 ΤῊ]ΒΟΟ ΠΟΘ ύΙΟη5, ὕΠ 616 
αΥ8 ΟὈΒΟΌΤΙΌ165, ποὺ ᾿η 666 50 ΙΠΔΠΥ 1Π ὨΠΠΔΌΘΥ ΟἿ᾽ 50 ΦΊΔΥ͂Θ 1ἢ 
Οπδγδοῦθυ ἃ5. 0Π6 ΤὈγυνᾶγα Βρ1υ105. οὗἨ οὔσὐ ἂν σου] Ῥουβαϑα 6 
τι8,---οαῦ {ποτ αὐ ΤῊΙΒΓ ΡΥ θη δῦ] 08. οἵ {π6 Ἰδηριαρθ οἵ 
1π6 Ηοὶγν (ποβύ, πα ὑπὰὺ τηδῃ, γ]ο, δἰθου θΘΙηρ᾽ ἴῃ ΔΗ͂ α6- 
5166 βδύι5Π6α οἵ ὑΠ15, Ῥϑυ Πη105. Ὠ] ΠΊ56 1 ἰο ἰθϑῃ ο ἐπ σοι η8615 
Οἱ 8. ὑΠπΠη16 οὐ ῬΟραΪδν ΟὈδύγιι θυ ν θη 85, Οὐ σγηο, 1π 0 ]]Θοι8}}ν 
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ὉΠΔΌ]Θ ἰοὸ ἰθϑὺ ἐπ6 {γα οὔ {Ππ656. Δ] ρϑύϊοηβ, πϑνθυί 6 1655 
ῬΘΥΙηΙ 5. ΠΙΤη561} ἢ ἀβποιηο8 οὐ ΠΘ ΠΥ {ΐθιη, 0}1]}1, 1Γ πον 6 
ἔσιιθ, τηοϑῦ ΒΌΓΘΙΥ αὖ ὑπ6 ἀγα ἀἂν οἵ ἤπδ] δοοοιιηὺ πᾶν ἴο 
διιβίδιη ὑπ6 ἰτθηθπ οι οἰιατοθ οἵ Πϑυῖηρ ἀθα]ὺ ἀθοθιυι}} 
ὙΠ) ἘΠ6 ΤΠ 10 18.016 ΝΥ ογὰ οἵ ασοα. 

Βυὺ 88 ψ ἤο ἰδῖκθ πὸ ἐπουρηὺ οἵ {π6 σσθϑίκον Ὀγθύμτθη 
Ὑ ΠΟ56 [6 Θ]1Πρ5 Τ Δ 6 ἰδοθγαύθα, οὐ 058. ΘΟΠΒΟΙΘΉΟΘ. ΤΗΔΥ͂ 
Ὀ6 οἴδηαθα ὈΥ βθϑιμῖπηρ ᾿πποναῦοηδ Τηδὺ 6 [Ἀ1 [ΤΌΝ] τι8. 
γγ8 τησϑὺ νι ὑπθιη ὈΥ φϑηῦϊθ νιβάοιῃ, 8 τησιϑῦ γος Θ0η- 
γἹΟΌΟΠ 11 {Π|6 1} 1η1π615 ὈΥ ΒΠον]ηρ πον {Π{016, σοι  ραγα 6] Ὁ 
Βρθϑιίκιηρ,, {Π676 15 ὑπαῦ 15 ἈΡΒΟΙ αὔθ] ΤΟ Ρ᾽- -- ΠΟῪ ῬΘΙΒΌΔΒΙΨΘΙΥ 
1ῦ ΤηδῪ 6 ΔΙ θη 66,--- ΠΟΥ νγ6 ᾿ηΔΥ Οἰ θη τϑοῦτ ἰο ὉΠ 6 ΘΧΡτΘδ- 
ΒΙΟΏΒ Οἱ ΟἿΥΤ οἷάδθι δ Θυβιοη 5, ἃ Πα] ἴσο ὑῃοϑθ ΤἸΟἢ δὔογοθ οἵ 
Ἰαηρασθ, ἘΠ056 Ἐγθάβιι 165 οἵ ρατθ ἀπ ΡΟΝ ΤᾺ] ΤΠ ΡΊ]5}), τηδν 
Ππα {πΠ6 νευῪ τϑοῦποδύϊοη 6 ψου] ἴϑιη δάἀορί, {πΠ6 ΨΘΥΥ 
ὑγϑηβ]αύ!ο γγ86 816 566 κ!ηρ' ἔο Θι θοαγ ἴῃ πογθ. ΝΟ ΤΘΥΊΒΙΟΝ 
οἵ οὔν Αὐὐπουισθα δ θυβίοη δ ΠΟΡΘ ἴο τηθϑὺ τι ΔΡΡτονὰὶ 
ΟἿ᾽ ΤΘΟΟΘΉ 0 παῦ ἸΡΉΟΙΘ5. {Π6 ΙΔ θΟσ 5. οἵ {ποθ 1886. ἃπὰ 
γΘΠΘΙΘ]6. Τη6 ἢ ὙΠῸ ἤγϑὺ θη 0] 6 οὐ Γογϑίδυμθυβ ὑο τϑϑα 1η 
{Ππ6 1’ οὐσα Τοηριιθ οἵ {Π6 τιν 6 ]]}οτι5 νου 5 8 πα ὕΠ6 τηδη]Ὲ}014 
γα οπι οἵ (οα, 

Τὺ ὑπθυθ "08 ὉΠ 6 πὸ [8156 ἴδθαγβ ἃροιὺ ἃ Ἰονιηρ δ] Π]1ἃ] 
ΤΘΥΊΒΙΟΩ Οἵ Οα1 Ῥγθϑθηὺ ΑὉΠΟΥΙΖθ γύβϑίοη. [{ ἀομθ ἴῃ {16 
ΒριΓῦ 8π6 ἢ ὑΠπ6 οἰγουτηβρθούϊοη ὑπδὲ τηϑγκθα {Π6 τϑν 810} 
οὗ ὑπαῦ Ῥυβάθοθβδβου. ὅο Ὑγ 10} ΤῈ ΟὐῈ5 105 Οὐ ΟΥΙΘῚΠ ἃ Πα οχ- 
Ἰϑύθῃηθ, ΠῸ ΘΟΠΒΟΙΘΏΘΘ, Πού υ ὺ [ΘΠ 6 υ, οἰθπ θυ 011} 6 οὐ οπιρηΐ 
ἴο 6 ψοιιπθα. Νδυ, ὑπθῦθ ΒΘΘΙῚ5. 1ΠὉ1η]0 10 {Π|61 ὙΘΥΥ͂ 
Ῥγθίδοθ ὑπαῦὺ οὐὐ ἰαδῦ ὑγϑηβαΐουθ οχρθοίθα ὑπὸῦ οὐπθυβ οι] 
(ὁ ὕο ὑΠπθη ἃ5 ὑπθὺ πδ] ἀοπθ ἴο ὑΠο58 ῆο Πδα ΘῸΠ6 ὈΘΌτΘ 
ὑπθιη; πα 1 ὑπ οου] 4 πον 1156. ἔγομ ὑπ6 11 τᾶν ἃ πα δ] ἃ 
τι5. ὈΥ ὉΠ61Υ ΘΟΌΠ5615, γ1Ο ἢ 5146 σπου] {ποὺ ἰακοῦ δου] 
{Π6Ὺ βύδυ οὔσὐ᾽ Πϑη615 1 ὑΠ6 Ὺ 587 τι8 Βθθίτησ' ἰο ρϑυΐθοῦ {Π| 610 
νου δου α ὑπον ποὺ τΤαύπον 1010 11 ἃ5, Θυθη 1 τὺ ἰϑὰ 
ΒΟΠΊΘΙΙΠΊΘ5 ὑο ὉΠ6 τοιονδὶ οἱ᾽ θυ ΘΙ τούοη οἵ ὑπ6 πποπατηθηΐβ οἵ 
{Π|61} οὐ ἰΘοτ, 1η. ἰαγΙηρ οαὖ γϑῦ ΤΠΟΥ6 βυγαι Ὁ] γ 0Π|6 νν 8 
Οἱ ἀινιπθ Ταῦ 7 

Ηον {Ππ15 στθαῦ ὑγου]ς 15 ὕο 6 δΔοσοιρ 5Π 64 τη αἰθίδ1]} 15 
ποὺ ἴο᾽ τὴ8 ἴο αὐϊθυιρὺ ἰο ἀθῆηθ. ΤΠ οὐ 1 Μ1 δον, {πᾶ 
1ῦ 15 ΤΥ Ποποϑὺ οοηνιοῦοη. ὑπᾶῦ [Ὁ 8 απἐμογτίαϊξίυο το- 
ὙΊΒΙΟῚ Ὑ6 Δ16 ποὺ γοὺ πηϑύτιθ, οι που τὲ ΒΙΌΠ16Α] ἸΘΑΥ ΠΗ Θ᾽ ΟΥ 
ἨΘΙ]Θμιβῦϊο ΒΟ ΠΙΆ 510. ΤΠ ΘΙΘ 15 ΘΟΟα ΒΟ ΠΟΙ ΔΥΒΠ10 ἴῃ {Π15 
ΘΟΙΠ ΤΥ, ΒΙΠΡΘΙΊΟΙ ῬΙΟΌΔΌΪν ὕο ὑπαὺ οἵ δὴν παύῦϊομ 1 ὑπ ψψου]α, 
Ὀαὺ τῷ Πὰ5 σου ]ν ποὺ γϑὺ ὍΘ. Βα! ΠΟΙ η ]ν αἀἰγθοίθα τὸ {Π6 
βύπαν οἵ {η6. Νουν Ἰ'δδύδιηθηῦ (ον ὈΓ {π6 Ν. 1. οαΪν ἃ] 1 πον 
ΒΡΘΔΚΙΠΡῚ) 0 ΤΟ 61 ΔΩΥ πϑίϊομδὶ αὐὐθτηρὺ αὖ ἃ ΤΘΥΊΒΊΟῚ. ΘΙΌΠΘΥ 
ΠΟΡΟΙα] οἵ ἰαβυ ΡΥ Ῥτοπίδ]6, “Οὐ θοϑὺ ἃ υνῖβθϑί ΘΟυ 86 
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ΒΘΘΙῺΒ ἴο 8. {1|15,---ἰο ΘηΘΟιΓαρΘ 5118}} θα ηα5. οἵ βομοϊαυθ ἰὸ 
της 6 ̓Ἰπθροπαθηὺ οἤουίβ οη βθρδαΐθ Ὀοοῖκθ, ὑο τντὺθ ὑπ τὴ 
Τ ΔΉ }}} 0 ἰο ἴθοθ δπα οουχὺ ᾿ηρϑυῦδ] ΟΥἸὑ1οΙθτη, ἅμα 80. ὈΥ 
ὑΠ|6 11 ΨΘΥΥ [1] πγ65. ὕο ᾿ἰθὰτ Ῥυϑούϊοαὶ τνιβάοιη, πα οὐ οὗ {Π͵Η61Ὸ 
ΟΘΏΒΟΙΒ 0 Βθοῦτο οοδα]αίοιθ, δ ὈΥ ὑΠ|61 Ῥαυῦ]8} βιιοοΘ 568 
ἴο ΜΊΠ ΟΥΘΙ {1|6. ῬΙΓΘ] αἀἸοοΘα ἃηα ἰπ6 σϑιηβσιηρ. [ΙΓ ἃ ἴδν 
ΒΌΟἢ. αὐζουηρύβ σοι ἰο Ὀ6 τηϑθ, 8π6 ὉΠ Ὺ σου ο τηϑϑὺ ψιὺἢ 
ΘΠ ΘΟυ Τα πηθηῦ 8η6 Βυτηρδίῃν, Β0 ἢ} ἃ Βυση α]τπ5 γοι]α 6 οΊν θη 
ἰο ΒΙΌΙΙΟαΙ ϑυπαά!θθ ὑΠππῶὺ ἃ ὙΘΓΥ ἴθ γθα5 νοι] οἰθρθθ Ὀθίουθ 
᾿ϑηρ]αμ ἃ π]ρῦ 06. Ῥτονι θα 10} ἃ ΘΟΙΏΡΔΠΥ οἵ ψγ1586. δἃηὰ 
ΟΠ ΠΩ ΟΥ̓ ὕβιη θη, ᾿ηὐοὺ γοθ6. ἤδη 5η86. τηϊρηῦ Ποροία ΠΥ 
ΘΟμΠ4[6 ΠΟΥ 76 ν76] οἵ τηοϑὺ ῬΥΘΟΙΟΌΒ ῬΥΊΟΘ. : 

Α 5]ηρ]6. ψοσα Ομ] 10} Τρ Ἢ ὑο ὑΠπ6 ὑτϑηβίαύοη νυ ]Ὸ ἢ 
ΘΟΘΟΙΏΉΘΏΙ6Β5. [Π15 γοϊατηθ. [ᾧ 15 ΘΧΘΟΌΪΥ ΒΙΠΉ 181 1Π ῬΥΓΙΠΟΙΡΙ65 
ΘΠ οομδίχπούοη ὕο {Π6 ΤὈγτηθι αὐῤθιηρίβ,---ὐϊθυηρὺβ τηϑ 6 δὖ 
ὃ ὑπῆὴθ6 ψῃθη ὑπ6 αἡπθβϑίϊοη οἵ ἃ τϑυίϑιοπ οἵ ὑπ6 Αὐὐ]οτισθά 
γϑυβίοη πα θθθη θαὺ [0016 ἀοϊίαῖοα. Τὺ Ἰᾶγϑ πὸ ριθϑαμηρία- 
ΟἿἹ5. Οἰδῖτη ἰο Ὀ6. ἃ Β81Ώ016 οἵ ψμδὺ δῃ δα πον αυν8 ΤΟΥ ΒΊΟΝ. 
οαρηὐ ἰο θ6. 10 15 οὔΪν {π6 οδἤἴονγυ οἵ ἃ [8111016 δηα δὐτῖηρ 
Τη 11, ΒΕΓ Ί Πρ’ ΠΟΠΘΘΟΪν ἃπα ἸΔῈ θΟΡΙΟΙ ΒΥ, δα οἷ Βοιηθ μδὺ Πχϑα 
ῬΙΙΠΟΙΡΙ65, ἴο Ῥγθβδθηὺ ἴο ἃ ἴϑνν βὑπαθηΐβ οἵ Π15. οὐνῃ {Ππὴ6 ἃ 
ὙΘΙΒΙΟΙ ἴοι 0Π|6 οἰοδοί, ὃ ΨΥ 0 ἢ. ῬΟΒΒΙ]Υ Τη016 δοοαναίθ τῃϑη 
ὑπαῦὺ ΠΟ τὸ Ργοίΐίθαβοθ ὕο δπιθηα, γοὺ ἀθρθπαάϊηρ οἡ 1ὖ δπα 
ΟΠ. ὑπ6 οἱ 61 Ὑ ΘΥΒΙΟΙΒ ἴῸΣ 81} ὑπ6 1π|8 ἀπ παυταύῃ τυιῦ ἢ τυ Β10 ἢ 
1ῦ τη 6. διηϊηδίθα οὐ αα]οκοπθ. Τη6 {πηὴ6 δη4 Ῥδ1η8 1 
᾿ανθ θθϑύοννθα οἡ ὑΠ15 ὑγϑηβ]υ]ο ἢ. ἃ 6. Θχοθόϑῖνθ, δπαὶ γϑῦ 1 
ὑΠ|6 Τ1Δ]ΟΥ ΤΟΥ οἵ οονγθούιοηβ 1 [66] πον [016 οαβ8 1 ἢᾶνθ [ῸΓ 
Βϑι 15 ΓΘ οὕ] 0}. 

Ταβύ]ν, ψιῦῃ τοραγὰ ἴο ὑπ6 Τυριβί!68. ἐπ θυ β ᾽ν 65. ΠΟῪ ὈΘΙΌΓΘ 
8, 1ὖ ΤΟΥΠΔ]ΠΒ5. ΟὨΪΥ ὕο ΟΠ Θ Πα ὕπθιὴ ὕο {Π6 τϑϑοι᾽5. πηοϑὺ 
Θϑμθϑὺ δη ἀδνουῦ εαὐξθηίοη,. ΠΟΥ 81:6 αἰἸβυϊηρι5η6 4. ὈΥ 
ΤΗΔ ΠΥ ῬΘΟΙ]ΙΔ 165 οἵ Ἰδηρτιαρθ, ἃ Π6] ΤΥ ΒΙ ΠΡ 1 10165 οἵ 6χ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΙ, 84] ΓΘ ἀϑϑοοιϊδίθα ὑορϑῦμου ὈΥ δῃ 1ηὐ61- ρθη θη 8 
οἵ Ὁπουρὺ ὑπδῦ 15 πούοθα Ὁ]6. 8πα οΠ δι ϑοίοσιϑῦιο. ΤΠΘΥ͂ 5661} 
811 φομηροβθα αὖ ἃ {πη86 θη ὑπ6. θα ΠΥ ῬΠ ΡΥ σ 6. οἵ {π6 
σγθαὺ Αροβύ]θ γγὰϑ ἀγϑνγιηρ ἴο 108. Ο]056, ἃπἃ θη 81} {Π6 
Ῥτδοίϊοαὶ ιβάοση οἵ ὑπᾶῦὺ πΟ00]6 δ πα Ἰονιηρ' ἢΠθατὶ τγὰβ Βρυθδα 
ουαὖ [ῸΥ {πΠ6 θεποῆύ οἵ Π15 οὐσῃ ΟΠ] ἀτθη τη {πὸ [10ἢ, αὶ τον 0Π6 
ΘΙ Ποδίιοι οἵ ὑπ6 ΟΠ ατο 1η 811 ἃρθθ. ἡ ὑπ6 αποβίϊοῃ οἵ ὑΠ61Ὁ 
ΘΘΠΠΠΠΘΗΉΘΒΒ, --- Ποὺ Θη θυ ηρ ΠΡΟΠ Ἰηγθϑυιραῦοη8. ὙΠῸ ἢ 
γγοι] Ὀ6. ΤὈΓΘΙΡῺ ὕο 0Π6 παύατθ οἵ ὑπ15 (ὑοτημηθηύανν, 1τὖ ν}1}} 
ποὺ 06 Ῥϑυπαρ5 ρεθϑατηρύποιβ ἰο ΒΥ ἐπαῦ ἃ ὙΘΙῪ Οαγ6 1] βυπαν 
οἵ 61: ἰδηρτιαρθ ἃ Πα ὑπ|Ὶ5 Οἱ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩ. Πδδ ἰθ [Ὁ ΟἹ ΤΗΥ͂ 
τηϊηα ἃ τηοϑῦ Πχϑα δηα τηοϑ ἀπ] θυ 016. ὁοηνιούιοη ὑπαὺ {Π6Ὺ 
ΟΕ Π6. ἔροΠ ΠΟ οὔθ ἤδπα ἃπα ᾿θατὺ ὑπδη ὑποβθ οἵ ὑπ6 οτϑαῦ 
ΑΡοβί]6 οἵ {πη6 Ομ 1165, μα ὑπαὺ 10 ΒΘΘ 5 Πᾶτ ἰο ἀπά θυβίδη 
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Πον ΔΟΘΟΙΏΡΠ15Π1644 56 ο]αγ5 ΠΚῸ Τ)ὴ6 δὴ οὐδθ δου] 50 ἀθοι θα] Υ 
τηδϊη δῖ ὑπ6 Θομ τα Ὺ ΠΥρούΠ6βῖ5. 115. σομν]οὗῦο ΠΟΥ ΘΥΟΥ 
Πιὰ5. ΠΘΥΘΥ Ῥιθνθηΐθα τὴ6 ἔτοιη ἔθ ὶν δηα ΤΤΔΏΚΙΥ ΟΔ]]1πηρ 
αὐὐθηύοι ὕο 811 ὑπ6 ρου] δι 0165. 1ῃ {πουρ]ύβ, ὑγοστάβ, δηα 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΉ 5. ΜΠ 10). ΟΠΔΥδούθυΊΖα ὑπΠ6 ὑΠτθο ΕἰρΙβ0165, θα Π] ἢ 
ΠΟΥ υΌΠ6 1655, Π6Π νίθσθ 1 ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ 10} ὉΠ ἃρ6 δὰ 
ΘΧΡΘΡΙΘΠΟΘΒ5 οὗ ὑπ6 ϑ'δογθα τυιῦθσ, Ὁηἃ ὉΠ ῬΘΟΌ]δν πϑύατθ οὗ 
0Π6 ΘΥΤΟΙ͂Β Π6 85 ΟΡροβίηρ, οἂῃ οιδθ ΠΘΙΌΠΘΥ ΒΕ] ΡΙ158. ΠΟΥ͂ 
Ποῦ] υγ. - ἐῆ 

Τη ὑπ Ῥεθβθηῦ (ὐὐτητηθηίαιν 1 πὶ τηποἢ [655 1ηΠοὐθα ἰο 
{π6 Ἰαθουτβ οὗ ΤΥ Ῥιθάθοθθθοιβ ὑμϑη ἴῃ {Π6 ὑνγο ΤΌΤΊΠΘΥ 
ἘΡΙ501.65. ΤΠ οοτημηθηίανυ οἵ Ηαΐπον, θχοθρὺ ἴῃ ὑπ Ρτο- 
Ἰδροῖηθηϑ, 15. ἃ 5841 {ἈΠΠ|ηρ οὔ δἴτζονυ {π6 4 Ὁ]6 ἃμα βοῃο λυ ]}ς6 
Θχροβιθοηβ οἵ Μογου. 106 γί, ουίηρ ὑο 15 ἀοαὲβ ἃροαῦ 
ἀπ᾿ αι ΠοΥβ ΠΡ, 15 οἴδθη ρουροχϑα ἀπά τπιηϑαὐβίδοίονγ. 1 ἢὰνθ 
ἀουῖνθα θοπϑῆὺ ἴγοτα ὑΠπ6 οοτητηθηΐδιυ οἵ  ]θβιηρον, ὑγΒΊῸ ἢ 
ἐποιρῖι βοιηθνμαῦ ῬΥΟΙ͂χ, δη4 ἀαἤοϊθηῦ τη [ΌγοΘ δηα οοιη- 
ῬΓΘΒΒΙΟΠ, ΤΠΔΥ͂ 5011 06 ΠΘΑΤΌΠν οοιητιθη θα ἰο {Π6 βὐπαθηΐ. 
'ΓΠ6. Θοτητηθη αΓΥ οἵ [μ60 15 τηδΙ Η]Υ Βοιπ 1ῃ ΒΟ ΠΟ] ΕΠ, Ὀαῦ 
ποὺ οΠδτεούουισθα ὈΥ ΔΩΥ͂ σιθαῦ διηοπηῦ οἵ τοβθαμοῃ. ΤΠ6 οομι- 

Θη ΑΙ οα {Π6 βθοομα ριβύ]8 ἰο ΤΊ ΠΥ τ τ] ὍΘ) ΒΟΙη8 
ὙΘΔΓΒ Θέθου ὑπῶῦ οὴ Ὁπ6 ἢτγθύ, ἃπα 15 ἃ πούιοθα Ὁ ]6 ̓τπηρτονθιηθηῦ. 
Π6. οοιηπηθηίατῖθθ οἵ Μδοῖς, Μαυῦμιθβ, πα Ηθγαάθηγθίοῃ (οὗ 
ὙΠΟΠῚ ΠΟΘΥΘΙ 1 ΚΠΟΝ ὙΟΥΥ͂ Π|0168)}, ἃ 56 1] Τῇ ΘΧΘΙΏΡ]65 
Θη1 1Ππϑἰτούϊομβ, αὐ ῬΟΥΠ ΡΒ. 1} Πα ΪΥ απι8. ΤΘΡᾶν {Π6 
Ἰαθοσι οὗ βύθαυ ρϑῦθα]. ϑοιηθῦμιηρ 1655. ΤΩΔΥ͂ 6. 5814 οἵ 
Β]αῦῦ ἃπα ΝΥ Θοβομοιάθυ. ΤΠ6 [Δ Π15}). Θοτητηθηίαυν οἵ Βρ. 
ΜΌ]]οῖ 15. τοῦ ἀπ 56 Ή51016, θααῦ Ἰὰγ 5 πὸ οἰ ϑίτη ὕ0 νΘΙῪ ΟΥΙΠ10Ὰ] 
ΒΟΠΟΙΘΒΠΙΡ. 1 παν τηδθ [ἈΥ τηοΥΘ τι88 οἵ ὕΠπ6 οχίγμηου σοοά 
ΘΟΙΠΙΠΘΗ ΑΓ οἵ {π6 αἰδυπριυδηθα Ηθ]]θμῖβὺ, (ὐονᾶγ. [ὑ 15 
πτἐθη ἴῃ τηοάοτῃ τϑοῖς, ππᾶοϑὺ {πΠ6 βοιηθυνπεῦ σατ]οι5 016 οἵ 
Συνέκδημος ᾿ἱερατικός (γ᾽ δάἀθ-τηθοῦτη ϑουατη), ἃπα, τυιθἢ ὑπὸ 
Θχοθρύϊοι οἵ ὑπ6 βοιηθν δῦ 5᾽ησα]δι [ϑοὺ Ὁπῶῦ (ΟΤΥ ΒΘΘΠῚΒ 
ΟἸΪγ ὕο Πῶνθ ἰσπονγα ὑπ 6 Οτθοϑὶς οομητηθηὐαθοτβ ὑπΠτουθ ἢ ὉΠ6 τη6- 
ἀταπι οὗ δα! οθυ, βου ΥΘΥῪ Θχύθηϑινθ γϑϑτηρ', ΘΠ] ΘΠ ΘΙΆΠΠ]Υ͂ 
δ: ὙΘΥΥ βου Ππἀστηθηῦ. [ὺ 15 ὙΘΤῪ ΤΟΙ ΔΙ Δ Ὁ]6 ὑπ {115 8016 
ΘοΙημθηΐατυ, ὑἐπουρἢ 0 Πὰθ5. ΠΟῪ Ὀ66η τηοτὸ {πη ἤνο-δης- 
ὑνθηῦν γΘ 815 Ὀθίουο {Π6 σου], βου] παν αὐϊνδοίθα 50. Π1016 
αὐὐθηθοη. ΑΒ ἴδι' ἃ5. ΤΩΥ ΟὈβουναύϊοι θχίθηςβ, 1ὖ 15 ποῦ τθ- 
ἔουγθα ἴο ὈΥ͂ ΔΩΥ ΕἸΠΡΊ 5. ΟΥ ΤὈΓΘΙσῚ σοτητηθηΐαίου, ἃ Πα ὕΠ|6 18 
ΔΥΘ ποῦ ΤΠΘΠΥ͂ ΘΧΡΟΒΙ ΟΠ. ΟἿ ὉΠ15 ΘΊΟΙ ΟἵἨ ἁ ΘΡΙΒΌΪΘΒ ὉΠ δῦ Τ]οΤῸ 
ὑποτυόιρ!ν ἀθβοῦνα 1. 

ΤΊι656, τὺ {π6 Ῥαυειθῦιϊο οοτατηθηὐαΐουβ, ἔπ 8016 Βοτηδπιϑῦ 
ΘΧΡοβίθουβ, «[ πϑυϊπϊϑηῖ, (οτπ6] 15. ἃ {ἀρι6, ἀπ θύμα5, πὰ ἃ 
ἴον οὔποι γυϊῦουβ πούϊοθα τὰ ὑπ6 ρῥγθίδοθ ἴο ὑπ ΕρΙβΌ]ο ὕο ὑῃ9 



ΧΥΪ ΡΒΕΒΑΟΙΝ ΤῸ ΤΗΝ ΕἸΒΚΒῚ ἘΘΙΤΙΟΝ, 

(ταϊωΐνωγνϑ, ἃΥ 6 ὑπ 8 ῬΎΙΠΟΙρΡΆ] δα που ὑ1865 συ μ1οἢ 1 Πδνθ τι56α 1Π 
ὑπ6 Ῥγθβθηῦ οοτητηθηΐδιν. 

1 τον οοτητηὺ 0Π15 σοϊατηθ ο ἐπ6 τϑϑθυ ταῦ ὑπ 6 Ππατη Ὁ]6 
ῬΓΆΥΘΥ το ΔΙΠΙ σὺν Οοα {πΠῶὺ Η6 τιᾶὺ νουοῃϑαΐθ ἐο Ὁ]655 ὕΠ185 
οἤοτὺ ἰο Ἔθχροιπηά δηα 1Πὰβύγαϊθ ἃ τπηοδῦ νιὐ8] απ τηοϑὺ Θ0η50]- 
1ηρ᾽ Ῥογίοη οἵ ΗΒ πον οι : τὺ δ ὈΙΌΥ {δ ψγθϑίςηθβ5 
ἃ Π6 ΤὈΥρΊνΘ 06 ΘΥΓΟΙΒ οἵ ΠῚ5 βογνδηῦ. 

ΤΡΙΑΣ, ΜΟΝΑΣ, ἘΛΕΗΣΟΝ. 



ΠΡῸΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ Α. 





ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΗΠ ἀαύθ δια σΘΠΘΙᾺ] ΟἸΡΟιΠηϑύδποοϑ ἀπ οι" Ὑγ 10. {Π15 πα ὑΠῸ 

ΘΟΟΟΙΏΡΘΏγΙη ΕΡΙΒΌ]65. Ὑγθ 6 υυεϊδῦθη πᾶν Ιοπρ ὈΘ6η {16 βαὉ- 

7Θοὐβ οἵ αἸβοιιββίοιι Πα ΟΠ ΓΟΥΘΙΞΥ͂. 

ἊΒ ΟἿΤ Ορίπίοιι ὁ. ὑπ688. Ῥοϊηΐβ τητιδὺ ἢτθὺ 6 βὐαὐθα, 1Ὁ Τη8 

Ὀ6 5814 Ὀνιθῆγ,----(α) ὑπαῦ θη τπγθ ἀα]Υ Θομβι ον ὑπαῦ οο88. οοη- 

ΠΘΧΊΟΙ 1ῃ ὑπουρηύ, πα] οὐ, ΘΧΡΙΘΕΒΙΟΠΒ, 8ΠΑ ΒΌγ 16, ὑυΒ10}.. χα δὶ 

Ῥοϑύνγβθῃ ὑπ6 ΕἸ νοῦ ΕρΙβυ]8 ἕο ΤΊ ἀπα {π6 οὐποι" ὕνγο Ῥαβύοσα} 

Ἐρι50165, 10 βθθίηβ ἴῃ ὑπ6 Ὠἰσμθϑὺ ἄθογθθ που 1016 ὑπαῦ ὑπο νυ οοπ]α 

Πᾶνθ 66 ΘοΟμροΒθα αὖ Ἰηΐθυ να ]5 οὐ ὑπηθ στ! ον βοραναῦθα ἔγοτη θϑο ἢ 

οὔπον. ὙΠ θη χα {Ὁ Π6Υ ΘοπΒΙ 6. (0) {Π|6 δἰπηοδῦ ἸπΒρΘ 8016 ἃ - 

ΟΟ]ΟΥ ἴῃ ΔΕΒΙΘΉΪΠ9᾽ ΔΠΥ͂ ΡΘΙ]Οα [Ὁ {1Π|6 οοτηροβιύϊοι. οἵ 0815. ϑγοαΡ 

οὔ ΒρΙιβΌ]65. 1. ὑμπαῦ ρογύϊοη. οὗὁἨ ὑπ6 ΑΙ ροβθ!θ᾽ 5 116. δη 4 Ἰαθοτιβ 1η- 

οἸααοα τη ὑπὸ Αοὐβ; (6) {Π| Θατια}}ν σρθαῦ οἱ" θύθῃ στθαύου αΠΠΠ σα] Ὺ 

ἴῃ ΠΔΙΙΠΟΠΖίΠρ ὉΠ 6 πούθϑ οἵ ὑϊπὴθ δ πη μ]8ο6 ἴῃ ὑΠ|6586. ΕἸ ρ᾿βύ165 

γι {Ππο88 Βρθοιπθα 1ῃ {16 ΑΡοβύϊθβὶ Ἰοιηθυβ ἃ5. τϑοοσ θα ὈΥ 

δὺ [λιῖο ; δῃηὰ δα ὕἤο ὑπ1ὶ5 {Ππ86 ᾿τπηρουύαπῦ 51 51] ἈΥΡι μη ὐβ 

ἀονῖνϑα ἔγρουα (4) {Π| Ῥϑου]αν ἃ πα ἀθνϑορθα οπαγϑοῦθν οἵ ὉΠπ6 ἔἈ156 

ὑθδοθθυβ ἈηΠ6 ἤλ]56. ὑθδομῖπρ Δ]]Ππαἀθα ἕο πῃ ποθ ΕΠΡΙΒΌ]65. (1 ΤΊμη. 

Π ἘΠ ΤΕ; ΜΙ 2: 5 ΠῚ τ ΤΟ ΒΟ; ΜΠ Ὁ ΒΩ; τὴ 1 0115 

1, 10 86. ; 11. 9.864.}), 8πΠ4 ἴτοτη (6) ὑπ6 δανδποθα βίαίθ οἵ ΟἸμπιγο 

ΟΥ̓ΡΘἸΖεοίοη. ὙΠΟ Π. ὑπο Ὺ ποῦ ΟἸΪΥ͂ ΤΠΠΡΙΥ Ὀὰαὺ Βρθοιγ (τ ΤΊτη. 11]. 

1 Β6.; Υ. 256.; ΤΙιῦαΒ 1. 5 56.; 11, 156.) 10 ΒΘΘΙῚΒ. Ὀ]ΒΙΉΪΥ͂ ἸΤΩΡΟΒΒΙ Ὁ]6 

[ο τϑίμϑθ δβαθηῦ ὅο ὑπ6 ἃποίθηῦ ὑγα θύοι ὑπαῦ δῦ ῬδᾺΪ τγὰβ ζυυΐοθ 

1 ΡΥ} ]βοηθα αὖ Βοῖηθ (τιβοῦ. Πῆϑέ. ΜΠ οῖ. ττ. 22), ὅπ Γαυῦπον ἴο 

ὑΠ6 51Π1}016, Τϑάβοῃθ]6, δηα ΠΙ ]]ν πϑῦτ"Ὁ] ορίπῖοι ὑμαὺ ὑπ6 ΕἸνϑῦ 

ἘΡΙ5016 ὕο ΤΊτηοῦΥ ἃπα ὑπ6 οὐπον ὕνγο Εριβῦ]οβ 1 ἢ βύαπα {1185 

ΟἸΟΒΘΙΥ ἀϑβοοϊαίθα Ὑν10} 10 ἀ΄Γ6 ὕο 6 δδϑιρηθα ὕο ὑπὸ ρουϊοα Ὀθύνθθῃ 
ὑπ686 ὕνγο 1πηρ} ΒΟ ΘΒ, 



ἘΝ ἹΝΤΒΟΒΌΟσΊΤΙΟΝ. 

ΤΊ5. Ῥδίηρ Ῥ ΘΒ τὙ8. ΤΗΔΥ͂ ΠΟΥ͂ ΘΧΡΓΘΕΒ ὕΠ6. Ορίῃϊοι ἐπαῦ 

π6 ργύθβουὺ Εἰριϑύῦϊθ 0 ΤΊ ποῦ ΠΥ τγὰ8 ψυϊδίθη ὈΥ ὑΐπ6 ΑΡοβι]θ 

ἰονγαγαβ ὑΠπ6 οἷοβθ οἵ ὕὉπθ ἃθονθ- πιθη ]οηθ ρουϊο (ρΘ πᾶ Ρ5. Α. Ὁ. 

66 οὐ 67), ψ 1116 Πθ ψγὰ8. ρϑδβησ ὑΠγοιρ ἢ ΔΙδοθοπία (01. 1. 3), 

αἴθον ἃ ῬΥΟΌΔΌΪΟ ἸΟΌΤΠΘΥ ὅο ὥραϊπ ((Ὀηγῦθασ ἂμ Ἡονβοῃ, 

Δὲ αι, Ὑ 0]. ττ. Ρ. 548, 64. 2) πα ἃ τοῦθ ἕο ΒΡ ΘβυΒ (ΘΟ. 

6ἢ. 1. 2), δῦ ψ ΠΟΙ) ΟἷΥ Π6 Πιᾶὰ Ἰοῖν ΤΠΠΟΥΠΥ ἴθ οπαῦσα οἵὁἩ ὑΠ8 

Ἰοοαΐ ΟΠ τ ΟΠ.. 

ΤΊ6 οὐγοοί οἵ {πΠ6 ἘΡΙβ016. τᾶν 6. οἸθαυ]Υ ᾿ηἰθισοά ἤοτα οἢ. 1. 

3, 4; δα 11]. 14,155) ΠΑ ΤΠΔΥῪ ὈΘ ΤΟΊΡὮ]ΪΥ ἀΘἤποϑα 85 ὑνο- [014 ; ἢγϑῦ, 

ἴο ὀχπονῦ ΤΙπιοῦμυ ὑο οοτιηὐθγαοὺ ὑπ6 ἀθνθιορίηρ ΠΟ ΕΙΘΒ. οὗ ὕΠπ6 

ὑϊπι6, δηα Βθοοη αν, ὕο Τηβένιιοῦ ΠῚτὰ 1ῃ 81] 0Π6 Ῥδυ αι] 15. Οὗ ΠῚΒ 

ἀαὐ165 ἃ8. Οὐ ΘΥΒΘ6Ι δ11 ΒΊΒΠΟΡ οἵ ὑπ6 ᾿πηρονύδηῦ ΟἸναγοι οἵ ΕἸ ΡΠ Ιθβιιβ, ἢ 

1 {115 ἀθϑῖθηη ὑΠ6 οομὐθηΐθ οἵ ὑΐ6 ριβύ]8, συ] οἷ. ἃΓΘ ὙΘΓΡΥ͂ 

γι 16 ἀπ ΘΟ ΡΓ θην, πᾶν ὈΘΘΠ. Ὑ76}1 5π ον Ὀγ ΠὲῪ 1ανιάϑοιι 

ἴο δοοου 1π ἃ}] γϑϑρθούβ ποῦ {ΠΥ ἃπα ΘΟ Ρ]ΘίοΙν : 566. 7ηΐ70- 

αἰνιοέζογι, Ὗ Ο]. 11. Ρ. 29864., θ᾽ 6. ὑπ6 ϑύπαάθηῦ Ψ11] αἶδο πὰ ἃ 

Βθορα ΒΠΩΠΠΔΡῪ ΟἵἉ {πΠ6 οοηὐθηΐβ οἵ ὑπ ΕΡΙΒ016, 

ΤῺ σϑίθυθμοθ ἰο {Π|6 ψογιυίγιθηι655 ἀπ «οἐϊιογυύίοὐέμ ΟΥ̓ {115 Εἰρ1- 

βύ16, τι 1101} ὑπεαὺ οὐ 116 οὔποθ Ῥαβύου] ΕἸΡΊ 5.165. 15. 1 υ]πηαῦθ] Υ 

ΘΟΠΠΘΟὔῦΘα,, γγ8 Τ]ΔΥ ὈΡ1ΘΠΥ σϑιηαυῖς, (α) ὑπαῦ {Ππ|ογ6. νγαβ. ΠΘΥΘῚ ΔΗΥ͂ 

ἀοαδῦ οηὐουα πο ἴῃ ὑπ6 ἃποϊθηῦ ΟΠατοῃ ὑπαῦ ὑπθθθ ΕΠΡΙΒΌ]65 

ψγΈ16 ΥΠύθη ὈΥ δὺ Ῥαμὰ] (566 “ὍΠ6 ὑββϑύϊ πη μϊθθ ἴῃ Γι ΡΠ 8πά 

Τλαν!άβοη), απ (ὁ) ὑπαῦ οἵ {π6 οὈ]θούϊομηβ αὐρϑα ὈΥ ΤἸπο θυ Βοθρίϊ- 

οἴδηα ὕΠ|6 ΟἸ]Υ͂ ΟΠ6 οὗὁἨ ΔΗΥ͂ 168] πππρονρύδη6θ6,-- ὑπὸ ῬΘΟΠ]Π]Δυ 165. οἵ 

ῬἬΓΆΒΘΒ. ὉΠ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩΒ. (Ξ66. ΗἩ αύΠου, Με γυζοίξιγ, 1». 50, ἃ μα {116 

Ἰιβῦ 1ῃ ΟΠ θθατα ἃηἃ Ηονβοη, δὲ αι, ΝΟ]. τι. Ρ. 66356. 64. 2) 

ΤΩΔΥ 6 50 ὀοιηρ ούθὶΥ τουηονθα Ὀγ ἃ 7π5ὺ οοπδιἀδθγϑύϊοη. οἵ {116 

ἀαῦθ οἵ ὕπ6 ΕΡΙΒ.165, ὑπ6 Ῥϑοῦ! αν παύτθ. οἵ ὑπ βιιθ]θοὺβ ἀἸβουββθα, 

4 0πΠ6. μ]αῖη Βα δύ 18] δοοουάδποθ 1ῃ 81] τηδ1η ΡΟΙηὐβ. ΜΙ 6116 

ἈΡΡοβῦ]θ᾽ 5. σθῃθιὰ! βύγϊο (ἀπ θ ἃ ονθη ΡΥ 106 ὙΥ οὐΐθ), ὑμπαῦ πὸ 

ἀουθὺ οἵ {π6 δαῦῃον5}}1} οὐρηῦ ποὺ 0 6 ϑηΐὐουίαϊπθα ὈΥ ΔΩΥ 

ΟΌ] τ ἃΠα ΤΘΆΒΟΠΘΌ]Θ. ΘΠ  ΠΙΣΘΙ : 566. ὕΠ6 ὙΘΡῪ δἰ θοναῦθ απ 8016 

ἀθίθποθ οἵ ᾿ανιάβοη, Τηένοαἰμμοίζογι, Ν᾿ ΟἹ. τ|1. Ὁ. 1Το0 86. 



ΠΡΟΣ 

Ἀροβίοϊο δ γ655 
84 βα]αὐαίϊοι. 

Ι. ἀπόστολος Χ. 1.1 “αὐ, 4ροϑβί6 
97 Ολγὴὶδέ «76δι5;᾽ δὰ ΑΡΟΒΌ]6. (πὶ {18 

εν δι πῆγα ΘΒ ρΘοΪδ] 58η38, 588 

πούθϑ οὔ (ὐαί. 1. 1, δ οη δρῇ. ἵν. τι), 

ὙΠῸ ποῦ ΤΊΘΙῸΪν “ογῖνθα [15 ΘΟΙΏΙΗΪ8- 

5101) ἤροιη, θαὺ δεϊοπεα ἰο ΟὨΥ]δὺ (Θ θη. 

ῬΟΒ5655.) ἃ5. Η15 τηϊηϊβύθι. δα βουνδηῦ ; 

5886 ποίθϑ οὐ ρῆ. 1. τ. Τὴ '86 οὗ 

{115 Τοιτηδ] ἀοβισμϑῦϊοπ ἄοθ5. ποῦ 5661} 

1ὐθ πα θα ἸπθγοὶΥ ὕο βαρρουῦῦ {π6 δι- 

ὑπουιύν οὐ Τππούμν (Η γἀθη1.), οΥ ἴο 

ΠΠΉΡΙΥ ἃ ἀεβυϊηδύϊοι οὗ ὕπ6 ΕἸρ 5016 ἴὸσ 

οὔδιουβ ((α]ν.), οὐ ἴοῦ ὕπ6 ΟΠ ασ ἢ αὐ 

Ἰᾶγοα (οοιηρ. ΒΡ. ΜΌ]160), θα ΒΠΏΡΙΥ 

ἴο ἀςῆηθ ἃπηα τηδϊηὔδιη ὕπ6 ἐγ πᾶ- 

ἊΑ5 {815 ΘρΊ5016 

ὨΔΥ͂ 6 πιοϑὺ παύαι!Πγ τϑραγ θὰ ἃΒ 

16 οἵ {π6 ἀοοσιππηθπέ. 

δι οἠοϊαί, Ἰεῦϊθν, Ὁπ6 ΑΡροβὺϊθ δρριο- 

Ῥυϊαύο!Υ ἀθβὶο ηαύαβ Πἰτηβ}!ῇ ὈΥ Πἰβ 5ο- 

ΤῊΣ δη4 ΟΠ ΟΙΆ] {1016: Θοπηρᾶγθ 2 ΤΊΠΙ. 

Υ 1 ἘΠῚ 8Π|} ΘΞΡ. {ΠΠὺ: 1- 1 Βῆ., Ἡ ΠΟΘ 

6115. Βθειηθ. 501} τοῦθ ἃρρᾶιθαῦ. [ἢ 

ῬΆΙΪΘΙΩ. 1, ο ἐπ8 οὐμοὺ πηά, ἰΠ8 

ἈΡοΟΒΈ16, ἴῃ Θδχααϊβιῦθ δοοουάδηοθ νυ ἢ 

ὑπ6 παῦαγθ δηα βιθ]θοῦ οἵ ὑμαῦ οὐδοσ, 

Βύγ 165. Εἰ 561 5 ρῚῪ δέσμιος Χριστοῦ 

Ἰησοῦ; 566 ποῦύεβ {7 ἰο00. 

κατ᾽ ἐπιταγὴν Θεοῦ] “ αὐοογαΐη ἰο 

ἐπι οοηυηιαπείηιοη οΥ (Το ;᾿ ποῦ Β'ΠΩΡῚΥῪ 

δαπῖνα!οηῦ ὅο ὕΠ6 οαβύοπιανν διὰ θελή- 

ματος Θεοῦ (τ διὰ 2 ΟὐοΥ. 1. τ, ΤρΡΗΙ. 1. 1, 

ΟΟ]. 1. 1,2 Τίμα. 1. τ; οοηρ. ΜΟ]]6η), 

νεὺ Ροϊηθπρ' ΤΠΟΤΘ ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ ἰο {Π6 

ΤΙΜΌΘΕΟΝ Α. 

{Ὁ ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿]η- 1. 

σοῦ, κατ᾽ ἐπιταγὴν Θεοῦ σωτῆρος 

ἸτητηθἸαύθ δηὐθοοθπίβ οὗ πΠ6 Αρο- 

5165. 081} ([π6 ἐπιταγὴ γνὰβ ὑπ σϑϑβαὶῦ 

οἵ {π6 θέλημα), δα ὑπ ρϑυπαρ5 501] 

ΠΟΤ Βουυῖηρ ὕο ΘΠ ΒΔ η06 ὕπο ὡμέλογἐ- 

ἐαϊίν τιϑσασθ οὐ ΠΪδ. ΘΟΙΗΤΉΊΒΒΊΟΤΙ : 566 

ΤΊ. 1. 3, δὰ οοΡ. Βοπι. χυΐϊ. 2ό, 0π6 

ΟἾΪΥ ΟΥ̓ Ῥαββᾶρθθ ΠῈσΘ 0Πη86 οὃχ- 

ῬΓΘΒΒΙΟΠ. ΘΟΕ. σωτῆρος 

ἡμῶν] “ον ϑαυϊοι"," τιοῦ ΤΏΘΓΘΙΥ ἴῃ 

“ΤΟΐθγθποθ ἴο ΗΒ ρυθϑουνίηρ ἃ μα 5115- 

φαϊη σ᾽ ῬΟΥΘΙ (οοΙηργθ Ζεὺς σωτήρ, 

46.) Ὀὰὺ ἴο ἨΙΐΒ5 τϑαθοτηΐηρ ἰονθ ὅ)ὺ 

ΟἸυῖδί, του ἀἰβυϊ ποῦν δχριθϑβθα ἴῃ 

π4655, σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἵ. Χ. (Τίδολι., 

“αοΐνηι.}; σοτὴΡ. 2 οΥ. ν. 10, πα 368 

Πθαβθ, Τλόοί. ΟἸυγδέ, τν. 9, Δ ο]. 1|. 

Ῥ- 93. Τμ18. ἀοβιρπδίϊοη οἱ Οοα 15 

ΡΘοαΠ αν ἕο ὅπ Ῥαβύοναῃι Εἰ ριβ0165. (1 

ἤπιτης 1 2. Ἰν- ΤΟ, {Ππ| 01. 3; 11. 10; 110 ὩΣ: 

Τα 1. 47, ἃπἃ Ψαθ6. 25, θα ΟΟΟΓᾺ 

ΠΙΦΏΥ͂ ὑϊπι85 ἴῃ ὑπ ΠΧ Χ, 6... Ῥδαϊτα 

ΧΧΙΥ. 5, ἰβδϊδῃ ΧΙ. 2, Χ]ν. 15, 21, 8]. 

105. συδιητηδύϊοα! οοππθχίομ 1 ἢ Θεὸς 

15. ΒΠΡ.ΘΙΥ αἰ νθιβιῆβα ἴῃ ὑπ6 Ν, Τ᾿: ἴῃ 

ι Τα. ἵν. το σωτὴρ 18 Δα ἀ64 δΘρεχϑ- 

ΘΘὈΙΘΑ ΠΥ ἴῃ ὑπ6 τοϊαύῦϊνθ οἰϑαβθ, Θεῷ..- 

ὅς ἐστιν σωτήρ; ἴῃ Τιυ]16 ἴ.0., ΠΘΓΘ, 

πα π|48 25, ἰῦ βύδπαβ ἰῇ ΒΙΠῚΡ]6, ΟΥ' 

ννΠαὺ 15. ὑουτηθα ραγαίἠοιίο ὩΡΡοβιύομ 

(Κυᾶρεν, ναοί. ὃ 57. ο) ὕο Θεός, -- 

πη Ὅπ6 ἢνϑὺ οὐ ὕπθ86 ρᾶββαρι8ββ ΨΥ}, 

πὶ ὑπ ὕνο Ἰαὐξθυ υυἱθ]ιουῦ ὉΠ6 Δ ]ο]6. 

Τὴ 11 {π οὐ]ιοὺ ρ]δοθ5. ὉΠπ6 ἔογγητ]ὸα 15 

5 



2 ΠΡΟΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ νι. 

4 ἡμῶν καὶ Χριστοῦ ᾿Ι]ησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, Τιμοθέῳ 
, , 9 ῃ , Ψἤ ἢ ο ν Θ “ 

γνησιῳῷ τέκνῳ εν ππιιστειίι. χαρίς; ἔλεος, εἰιρηνῇ απο εου 

πατρὸς καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 

ὁ σωτὴρ ἡμῶν Θεός; {π6 ὕθπον οἵ {16 

Βϑηίθμο8 (650. 1 ΤΊη,. 11. 3, 4) Ῥγο Ὁ Υ 

Βαροθϑίϊηο ὕΠ6. ῬΓΟΤΩΪΠΘΠΟΘ οὗ ὑπ6 ΔΡ- 

γ6]]αὐΐοθ. Αοοογάϊπρ ἠο Ἡ αἰπον, {Π6 

Δ Τγοὰ5 σωτὴρ ἡμῶν 15. Ποτα δὴ δά- 

Ἰθοῦϊναι! δρροβιύϊοα ἃρρεπαθα Το Θεοῦ, 

γγ 1118 ἴῃ [μ|Κ6 ἰ.6. (τῷ σωτῆρί μουὴ 

ὉΠ|6. ἃΡΌ]Ο]8. τηδυ]ς5 Ὁ ἃ5. ἃ ΒᾺ Ὀβύϑη νθ. 

ΤΠ18. 15. νΘΡῪ ἀμ ΕΓ]; {116 ἀϑᾶρα οἵ 

Αὐὐὸ ΟὙΘοκκ 1ῃ 5] Π}11}8} Οᾶ5685. ΞΘΟΠῚΒ 

ΠΕΙΘ ΟΘΟΥΓΘΟΟΥ τηδιη δα! πθ66 :----τἢ {116 

ΠϑΙὴΘ ΟΥ̓ {116 ἀθιῦν πᾶν ὕπ6 δυῦϊο]θ, 

{Π| ΔΡΡο)]αύϊοθ. πὰβ ἰῦ δἷἰβο; ἴἢ {86 

Τουγ ΘΓ θ6 ΔΗ Δ ὮΓΟτΙΒ, 50 τιϑυυαἐί 15. ὉΠ 6 

Ἰαθθν ; 566 Κιίϊϊσον, ϑρηαολί. ὃ 5ο. 8.το. 

τῆς ἐλπίδος ἡμῶν] “οἱ Πορο,᾿-- ποῦ 
ΤΉΘΓΘΙΥ ὕΠ6 οὈ]θοὺ οὗ 10 (1,60), ΠΟΙ 0}}8 

Φαύποῦ οὗ 10 (ΕἸα01), Ὀαὺ 105 νϑὺν 5180- 

βύδηιοθ ἃΠα Του δῦ] ; “ἴῃ 60. 5010 

Τοϑιθῦ ἰούω βϑ] αὐβ ποβύνοθ τηϑύοσϊδ,᾽ 

Οδ]ν. : 586. Οὐ]. 1. 27, Χριστὸς ἐν ὑμῖν, 

ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης, ὅπ οοηρ. ΕΡΉ. 1ἷ. 

14, αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμών, 

ΠΟΘΙ (5866 ποἰίθ5) 1π6 αὐδίγαοὺ βαιυδῦ. 

τητιϑῦ 06 ὑϑ θη ἴῃ ἃ 56 Π 56 66 1|8}}}ν 8] 

Δ ΘΟΙΠΡΥΘΠΘηΒῖνθ. ΤΠ βδι:η86 δχ- 

ῬΓΘΒΒΙΟΩ. ΟΕΟῸΤΒ ἴῃ Ἰσπεῦ. 77αγη. 11, 

7γαί!, 7180}. δα 2, 

2. Τιμοθέῳ κιτ.λ.}] “ἐο ΤΊηιοίη 

211} ἔγιι6 οι. 'ΤΠΘΥ 6 15. ὩῸ ὩΘΟΘΒΒΙΌΥ 

[0 ΒΈΌΡΡΙΥ χαίρειν ; ἴοΥ, ἃ5. ΜΙ Ό]]6Γ ΤΙ ΘΉ]Υ 

ΟΌΒΟΡνο5, ἐπθ ΤῸ]]ονησ ν1π5]ν ΤΌΥΤῚΒ 

ΤΘΑΠΥ ρᾶτγὺ οὐ {π6 βαϊαῤαύίοθ. Τὺ 15 

᾿θοβύ, ἴῃ Θοοουλ ποθ ἢ {π6 ραπούπδ- 

οη΄ δἀορύθα ἴπ {Ππ8 ἤοντηθν ἘΡρ., ἴο 

ῬΙαοθΘ ἃ Ῥϑυῖοά δ[Ὸ πίστει; ἴον ἃ]- 

ὑβπουρὴ ἴῃ δ Ῥδὺ] 5 βαϊαἰαύοηβ, τυ 

0Π 8 δχοθρύϊοη οἵ {ὑΠ18 ρϑββαρβ, 2 ΤΊτη. 

Ἰ.. 2, Δη4 ΤΊ. 1. 4, ὕΠπ6 τϑϑατηρύϊομ. 15 

τη8 46. τῆογΘ Δρρᾶσθηῦ ὕὑγ ὕΠπ6 Ἰπβουθϊοη 

οὗ ὑμῖν αἴτον χάρις, γϑῦ {1158 ἀρρθδτγβ ἰοὸ 

᾿τῶν 8 ΔΥΪΒ6 1) ΕἸΠῈ Ὺ ἴγουη ὉΠ6 Ὁ] ΓΑ ΠΥ οἵ 

ἀΠ)8 ῬΘΥΒΟΙΒ Βα] αὐ (6. γ. Ῥ Π]., ῬΊΙΙΘ τα.) 

ΟἹ ὍΠ6 σθηθυῖο δχργοββίοι (τῇ ἐκκλησίᾳ 

Ι δηά 2 ΤΏρββ. 1. 1, ταῖς ἐκκλησίαις 

ἃ]. 1.. 2) ἀπά θυ ΒΟ] ὑμ νυ ἅτ στουρεά. 

Τρ γθ ἐπ σϑϑαμηρύϊννθ Ῥτόποῦπ ὑγου]α 

ῬὈῈ ππηθοθδϑᾶσν. Οἡ {Π| ἴογιη οὗ β8ᾶἃ- 

Ἰαδαύϊοπ 566 ποίεβ οὐ (ταί. 1. 3, ἃπά 

ἢ». 1. 2. ἐν πίστει] “ἦγ 

(ἰλοὴ 7αϊέ,," “τὰ {116 ΒΡ τ οἵ ΟΠ τ Ἰβυϊδῃ 

ΤΑλΌ ΠΝ ; ποῦ ὕο 06 Θοππηθοίθα τη ΘΓ ΙῪ ἢ 

γνησίῳ (ἃ στδΙηΤΉΔΌΙΟΔΠΥ ΔαΙΠΙΒ51016, 

1ποῦρ ἢ ποῦ παύατα! ΘΠ ΠΘχίοη ; 566 

ὙγΊηοΧυ, ({)". δ 20. 2. 8., Ῥ. 124), ΟἿ᾽ ΤΠΒΓΕΙΥ͂ 

νἢ τέκνῳ (οοιηρ. Α11.}, θαῦ ἢ ὉΠ|6 

Θοπηροιπα ἰ46ῳ γνησίῳ τέκνῳ. ΝΘΡΥ͂ 

Ῥαντῦ οὗ 086 Φρροβιθοῃδ] τηθιηθ.  ΠὲΒ 

ἀπιτι5. 105. σοτηρ]θῦθ βρη βοαποθ: τέκνῳ 

ἀδπούεθβ {πὸ αῇεοίίοπαίε (τ Οοτ. ἵν. 17; 

τέκνον ἀγαπητὸν) ἃ5 ὙὙ6}1 8δ5. ΒΡ᾿ ΓΙ 84] 

(ΡΊΜΙΘ μι. το) ταῦτ θ οὐ {πΠ6 οὐ ηθχίοη ; 

γνησίῳ (μοῦ “ἰΘοὗο,, Ὑα]ϊσ., Ὀαῦ 
ρ γ 

Ἰμμφ [Ὁπ|6] ὅσ. ; 1οποα μι} ὄντως 

ὦν, Ῥιαίο, Ῥοίϊἐϊο. Ῥ. 203 Ἐ, ἃ πα ΟΡΡ. 

ἴο νόθος, ῬΙΙΠο, ϑόηιη. ττ. 6, Δο]. 1. 

Ῥ. 6ύ5, 64. Μδηρ.) βρθοῖϊῆεβ ὑπ8. σε- 

γιιμίγοη.658 πα ταῦ οὗ τῦ (ῬΏΠ]. ἵν. 3), 

-τὴν ἀκριβῆ καὶ ὑπὲρ τοὺς ἄλλους 

πρὸς αὐτὸν ὁμοιότητα, (Ἴγγ5.; ἐν πί- 

στευ ΤΆ }]κ5 ὕΠ6 ΒΡΠΘ 6 ἴῃ Υ Π]0ἢ. ΒῈ ΟΝ ἃ 

ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ 15. ἈΙΟΠ6 ἴθ] μα] τ} ]}1Ζ66, ---- 

ἸΠΟΓΘ. ΘΘΠΘΥΆΠν, Ὀὰὺ ποὺ 1655 Β.ΪΡΆΡΙΥ 

(0)6. νη.) ὀχργβββθῖ. Ὀγ κατὰ κοινὴν 

πίστιν, ΕἸύ. 1. 4. ἔλεος] ΤΊ] 

Ἰηβϑυθοη οἵ {115 βιιθϑίδμεινα ἴῃ {Π6 

ἈΡοΒΌ]ο᾽5Β. ἀϑθ8] Τόττη οἵ βαα αύϊοιι, 

χάρις καὶ εἰρήνη, 18 ῬΘΟΌΠΙΑΡ ἰο {116 

Ἐρρ. ἰο Τιπιοίμν (ἃ ΤΙῦ. 1. 4, ἔλεος 

[Πο., 1.αο]ιην.1 15 ἈΡΡΥ. ποῦ βιϑπτῖηθ): 

5686. ΠΟΨΘΨΘΥ 2 90}. 3, ἃπα «48 2. 

Τῦ Ἰιοτθ ῬγΟΔΌΙ]Υ 5ουν 65 ἴο ἐπα υϊαιαῖ- 

ἦ26, Ἀπ ὕο τρᾶτὶς {116 ἄθθρ ἀπά δῇρο- 

{τἰοπαῦθ ἱπίθιθδὺ οἵ ὑπ Αροβῦϊθ ἴῃ ΠΪβ5 

σοηγνοσῦ; καὶ τοῦτο ἀπὸ πολλῆς φιλο- 

στοργίας, ΟἾτΥυΒ.:; 586. ποίοϑ οκ δῆ. 

Ἵ 



Τ 129. δὲ 9 

Το χλουῦῦ {Π66 ἴο Δ Ό146 
501] ἴῃ Βρῆθβιιβ, πα 
ἴο ΤΈΡΙΘΒ5 ὕθϑοιου5 οὗ 
ΟΠ ΟΣ 
νυ 14- 86. ὑθδοθουβ οὗ 

Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν 5 
ὃ ῚΛ (7) ’ 9 , , ἀροίνμιο ἀιὰ Εἰ ῥέσῳ, πορευόμενος εἰς Μωκεδονίαν, ἵνα 

{Π|6 Ἰὰνν : 6Π|6 1ῶνν 15 πιοῦ ἔῸΥ {116 ΥἹρ ἔθοιιβ, Ὀπύ ΤῸν ΟΡΘἢ βίη Π6 15 ΔΗ 
ΟΡΡοπθηΐα οἵ βοιηα ἀοοὐ 16, ἃ5 ὕπ6 βρὶνῦ οὗ {116 ΟΌΒΡ6Ι σον. 

32. Καίζως]) “διοη α5;᾽ Ῥιούδβιβ, ἰὸ 

ὙΠΟ Ι. ὉΠΘΓΘ 15. ΠῸ ΘΧΡΓΘΒΒΘα ΔΡΟΔΟΒΙ8 

(δι Π6ν δῦ ΥῸΥ. 5, ΠΟΤ γΘΓ. 18, Β6ῃρ.), 

υύ ὕο νυ Π10 ἢ) {Π6 οὈνίουβ πα παῦατα] 

ὉΠ6, οὕτω καὶ νῦν παρακαλῶ (δοιηρ. 

[οἱ 11. 1), οδ ἢ ΘαΒΠ]γ θ6 ΒΌΡΡΙἸΘα ; 566 

δαπεν Ὁ Ὁ: ἢ ἢ 595, ΜΠ ΕΙΟ 

ὑμιογ 15. ἃ ϑοοά Ἰἰδῦ οὔ ὑΠπ6 ᾿πηδρΊ ΠΑΡῪ 

ΒΔθμμοβεβ πῃ δῦ Ῥϑα]} 5 ρρ. ΑἹ! 

Οὔ ̓ δχρ᾽ϑηδϊοηβ, πυπθῦμ ον Ὁ 8} 1.- 

ἐθυροϊαίϊοπ θθΐοσθ ἵνα (“δὰ ἔδοϊθο,᾽ 

ΤΡΆΒΠ1,), ΟΥΎ ὈΥ ἢ ΔΙ᾿ ΓΑΥῪ ΟΠ ΠΡ6 

οἵ γϑδαϊηρ (προσμείνας, -- ΟΠ ΘΟΙΚ 6}. 

“Μοϊέγ. γ». . 183), 5661 ἰογοθα δηα πι- 

Βα ]σἰαούοτν. παρεκάλεσα] 

“7 ϑεδοιυαῆ,, Αὐ0ῃ.: ἄκουε τὸ προσ- 

ἡνές..... οὐ γὰρ εἶπεν ἐπέταξα, οὐδὲ 

ἐκέλευσα, οὐδὲ παρήνεσα, ἀλλὰ τί; 

παρεκάλεσα σε, ΟἾ τ γ5. ; σομηρ. ῬΊΠ]Θμη. 

8, παῤῥησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν... μᾶλλον 

παρακαλ. ΤΠπ6 ἀθρόον οοπιμηθηῦ 15 

ΘΘΥἑα]]Ὺ ποῦ Ἰη να]! Δαύοα Ὀγν ΤΊ, 1. 5 

(ΗΠ αὐ) ; ἔου {ΠἸθτ8 {Π6 πι88 οὗ διεταξα- 

μὴν νγᾺ5 ῬΙΟΌΔΌΙΥ βυσοοβῦθα Ὁ. ὑπ6 

ΒΡΘΟΙΗο ἰπδίγπούϊουιβ νν Ἰοῖ 9Ὸ]]ονν ὑπ 6 

ΘΟΠΘΙΆΙ οὐου. Τῦ πὰᾶὺ 6 οὈβθυνϑὰ 

Ἰο Λ νυ ὑμᾶῦὺ παρακαλῶ 15 ἃ ψνοϊά οὗ 

τηοβῦ ᾿τθαπθηῦ ΟΟΟΌΡΓΘΠΟΘ ἴῃ δῦ δι] }5 

Ἴδρ., δίῃ ἀϑδοὰ τῆοσθ ὑπδη ἢξὺν 

{{π|68,. Δα νυ] νἈΡΎ προ ΒΠδ 5. οἵ 

τη θϑπ πη (ΟΡ. ποίθϑ οὐὐ δῆ. ἵν. 1, 

1 7188. Υ. 11), 116 ὉΓ ὑῃ8 ΟΥΠΘΥ 

ὙγΟγ 5. το η ΟΠ 6 1 Ὁ. ΟἸΡΥ 5.» Οὐ6 ΟὨΪΥ 

(ἐπιτάσσω) ἰ5 ἀϑε Ὀγ π6 Αροβί!ο, 

Δ 6 ὑπαῦ ΟὨ]Υ οὁπο6, ῬΒΊ]θια. 1.6. Νὸ 

τ ἰαθ ΒΕΓΘθ5. ὕπθπη (“ Τθοοπηπηθηθα; 

Ῥ 6116) 5Βποα] 4 μ6 Ἰα14 ἴῃ ἐγϑηβ]ὐϊοη. 

προσμεῖναι)] “ἰο αὐἰάίο 8{ὲ|1,᾽ “ἐα}}Ὴ 

ογν,᾿ “τὖ Ῥεγτλδηθτθβ,᾽ Βοζᾷ ; σου δ ἢν 

ποῦ ἴῃ ὃ δὐμοαὶ 5686, “ἤο Δάπεγθ ἴὸ 

ἃ Ραμ (Ρδ]15),---ῶπ ἰηὐθγρυθίδθουι 

ἐγαιπ θα οαΪν ἰο ορνιαΐθ Βα ρροβθα Π185- 

τουῖσα] αἰ Πα] 0165: 5866 ΔΥ̓ΊΘβΘ ον, (λ.})0- 

ποῖ. ῬΡ. 392. Τ|6 ὕθηβθ οἁπηοῦ 6 

ΡΥ ΘΒΗΘα ; ἃ5 0Π6 δοτ. ἴῃ, 15. ΟὨΪΥ π5ϑὰ 

ΟἹ. ὅΠ|6 ῬεΪΠΟΙ9]6 οἵ {116 “ ἐβιηρουτΠ τὸ 

κατάλληλον᾽ (ϑομδθίθσ, Ζ)εηιοσέϊ,. ὟΝ ο]. 

ΠῚ. Ῥ. 432),---ῶ πβᾶρθ ποῦ δἰννᾶγϑ 50 Π- 

ΟἰΘΗΟ]Υ θΟΣΠ 6 1Π ΤηΪη, ΑἸ] ὑπᾶῦ οἂπ 

16 βϑια 15, ὑπαὺ 1. {π6 ριὲ5. ἰηΐ. μδὰ 

ὕδθι τπι884. (θοηρΡ. Δούβ χῖν. 22), {Π68 

οομθτηρ᾽αὐθα ἀυταύϊο οὗ ΤΊ οὐ ν᾽ 5 

βίαν δὖ Ἐρῃεββ νου πᾶν θθθῃ 

ΤΏΟΓΘ ἐϑρεοίαἰγ ταϑυϊκοα, [Τ1ἢ {Π6 Ῥγθ- 

βθηῦ οᾶ88. ΠῸ Προ οἂπ 6 ΒΕ ]Ὺ 

ἄτγανγη. Οπ {Ππ6 τι88 οἵ {π6 ἱπῇ. Ρ1γ65. 

δ ΠΑ ΔΓ. ἴδον ἐλπίζειν, κελεύειν, παρα- 

καλεῖν κ-τ.λ.,) 588 ὙΥΠΘΓ, (.. ὃ 44. 7. 6, 

Ρ. 206, οοπιρ. Το θοῖς, δλγγη. Ὁ. 748 

86.; ἃΠ4 οὁη. {Π80 φῬ ποιὰ] αἰβυϊπούϊοῃ 

Ῥούνθθη ὑπ688 ὕθηβθβ ἴῃ {π6 Ἰπΐ,, οοη- 

5810 {πΠ6 σοοᾶ ποίθ οὗ ϑ α] Ραμ. οι 

ῬΙαΐο, Μιμλγα. Ρ. 288 σ. 

πορευόμενος] “τὐλόη, 7 ιὐα8 ΟἿ, Ἠλγ τὐαν,᾿ 

ἐᾳ8. 1 αὐὰ8 σοί, Ἡδιητη. Τῦ 15. ποΐέ 

ΘΥΔΙΩΤΠ ΑΟΙΟΆΠΠΥ ῬΡΟΒΒ1016, ἃ. 1)6 ΝΥ οὐδε 

ΒΘΘΙῚΒ ἴ0 ἱπη8ΡῚ:6, ὕω τΘΐου {Π|18. Ρδ1- 

ὑϊοῖρ]6 ἰο ΤιμηοίηΥ ; 566 ΔΥΪΠοΡ, ΟἿ. 

δ 44. 3. }.- 287. '0οἢ ῬΑγ οἰ ρα] ἀπῶ- 

ΘΟ] αὔμα ἃ5 ὑποβα οἰῦθα Ὀγ Μϑιθῃ., 6. σ. 

Τύρῃ, 111. 18, ἵν. 2, Ο0]. 111. τό (θαῦ 5868 

Μδγϑι), ἃ 16 νΡῪ αἰἸΒβι Πὰν : ἐλ6}6 ὑπ 

εἰϊδέαπιοο οἵ {10 ρατῦ. ἔγοτη ἐπ νου 8 

ἢ. ὙγΠ]0]ν 1Ὁ 15. ΟΥ̓ΘΤΩΤ ΔΙ ΟΔΠΥ ἀδρθῃ- 

ἀθηύ, ἃπα 50] πποῖθ ὕπΠ6 οὈνίοιιβ }7)Ὸ0- 

ηυΐηόηοο οἵ {π6 οἴδιιϑα (886. ποίβϑ οἵ 

Μρλ. τ. 18) τϑῃθν 5ο ἢ. ἃ σοηδύσιο- 

ὑΐοι ΡΥ βοῦν 1 6 ]Π0 1016 ; Δ6)}6 ΠΟ 5.10} 

ΤΘΆΒΟΙΒ ΘΔ ΡΟΒΒΙΌΪΙΥ 6. πρρϑᾶ ; 566 

ΘΧΧ, ἴῃ ΥΪΠον, (). ὃ 632. 2, Ρ. 505- 

ΤΊ 6 15 σοη ΓἘββθα]ν οτθαῦ αἰ ΠΠοα]ν 1π 

Ἰαυ τη ΟὨἸΖίηρ 815 ἰδύουϊοα! πούϊοθ  Ἱ} ἢ 

ὑπ ο886 οοηὐαϊηθα ἴῃ ὑπ Αοίβ. ΤΉγθο 

᾿νοῦ 6565 ἤν Ὀθθὴ Ῥγοροβϑά, ἴο 4}} 

οἵ ὙΠῸ. ὕΠπ6γ6 ἃΓ8 νΘΙῪ στῶν ΟὈ]66- 

ἰζομβ, μἰβύου θα] ἀπ οχοροϑύϊοα!. ΤΊΘ86 

Β2 



ΕἸ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΔΑ. 

παραγγείλης τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν μηδὲ προσέχειν 4 παραγγειλ; ἕ ἜΝ 

σα πὶ ΟὨΪΥ θ6 πούϊοθα Πθῦθ νεΥῪ Ὀτϊθῆγ. 

(α) 1 186 ἸΟῦνΠΘΥ Ποτθ πηθηὐϊοπθα ἢ 

Πῶὺ τοϊαϊθα Δοίβ χχ. 1, 2 (ΤΠ60α., 

Ἠῃη5.}), ἴον 15 1ἰῦ ῬΟΒΒΙΌ]6. ὕο Τθοοι- 

ΟἾ]6. {Ππ6 βαν οἵ ΤΊπιούμυ δῦ ΡΠ Θβτιβ 

δ ῚῸ ἢ {Π6 Ταοὺ ὑπὸ 50 ῬδαΪ ἀββραθομθα 

Πῖπ), ἃ 5ῃουῦ {1πη6. ΟἸΪΥ͂ ὈΘἴογθ ᾿15. Οὐ 

ἀοραγίαγο, ἰο Μδοθάοηϊα (Α οὐβ χὶσχ. 22), 

δη 4 {πθησ68 ἰο οὐ} (τ ον. ἵν. 17)» 

ΔΠ6 ὑπᾶῦ να ἑαυύμον πα 1ἴπη αὖ 0} 6 

Ἰαῦθου. ρδοθ (2 Οὐσγ. 1. 1) ψι ῃ6 

Αροβιϊοῦ Μογθονοσ, ψῆθπ δύ Ῥδαὶ] 

{πη ον ΤΠ ρἤθβιιβ, π6 σθρ ! ]Υ Θ0η- 

ἰετηρ]α θα πὸ Ἐρθθαν τοῦτ (1 ΤΊΠΙ. 

ἘΠῚ Τὴ}; 

ΘΟΙΡΑΤΘ Ηπαΐμπον, δ ηοϊέ. Ῥ. 13, 14; 

ὙνγΊΈβθῖον, Ομ οποῖ. Ὁ. χοο 54. (0) Τί 

δῦ Ῥδὰ] θ6 βυρροβθὰά ἰο πᾶγθ βθῃηῦ 

Τιταούῃν ἴουννατα το ΕΡῃθβθὰβ ΠΠΌΤΩ 

Αοδαῖα (ΔΙ 400}.), Πανῖπρ ΒἸΠΊ561 0ῃ6 

ταὐθηϑίοπ οὗ [Ο]]οννῖπρ, οδῃ {115 6 γ6- 

ΤΟΥ 866 Αοἰἷβ χὶχ. 21, Χχ. 3: 

ΟΠ 6 νὴ Αοὐβ χχ. 4, συνείπετο, 

δι πιῦ ὑπ6 ἑαοὺ ὑπαῦ πο δύ Ῥδὰ] 

85 ΠΘᾺΡ ΒΡ θϑιιθ, 8πΠ4 τηϊρῃῦ Πᾶνθ 

ΘαΤτΙΘ οαὐ Πῖ5. 1 θη, 6 κεκρίκει 

παραπλεῦσαι τὴν ᾿ΕφΦ. ἢ 5686 ΥΊΘΒΕΙ6Γ, 

Ῥ- 294, δ Ιβδβίησν, δύμίοϊ!. Ὁ. 370 56. 

(Ὁ ἔνϑῃ ὙΥ 1θβθ θυ 5 οριπἴΐου ((λγοηοί. 

Ῥ. 313, ΘΟΠ]Ρ. Ρ. 295 856.) ὑπμαῦὺ {15 

ὑνἃ5 Δ ἘΠΥΘΟΟΥΘα ἸΟΌΓΉΘΥ εἰν) γ δῦ 

Ῥδυ] ΒΒ. 2-3 ὙΘΆΓΒ᾽ δίδυ ἂὺ ΕρΏθΒ.5, 

ὉΠΟΙΡῊ τῆοτθ τθοθθοΙ ] Ὁ]6 Ἱ0 ἢ} 1ι150ο- 

τίοα] ἀαΐδ, βθϑιὴβ ᾿ποοηβιβύθηῦ νἹ ἢ {ΠῸ 

ομαγδοῦον οἵ δὴ Τριβυ]θ ΒΟ ΟοΥ- 

ὑδῖη]ν τθοορ ἶΖθβ (α) ἃ [1 ἀθνοϊορϑά 

Του οἵ οὔτοι (οοηύγαβῦ ὕπθ Ζ7ηιι7"6 

εἰσελεύσονται, ΑοἷΒβ χχ. 20), (β) δη 

δΔανδηοθα βὐαύθ οἵ Ομ ασο αἸ50Ι ΡΠ 1η6 

ποὺ ΠΟΙ ῬιΟ Δ ]6 αὖ {818 ΘΔΥ]ΘῚ 

ταίθ, 8η64 {τύ (γ) φῖνθθ ᾿ηβύσαο- 

ὑϊοηβ ἰο ΤΊΠπιοῦ Υ ὑπαῦ βθοῖη ὅο ὁ0η- 

Ὀοτηρ]αύθ 15. οογίϊητιοοί γτϑϑιἄάθμοθ δὖ 

Ῥρπθβαβ, ἃ πα ἂμ οηϊη δ) γ ρέει Ῥ6τ- 

Τουτήδηοα οὗ 185. ΘΡΊΒΟΟΡΑΙ ἀαῦθ5 ; 566 

Ἡ υὔμπεν, Δ οϊξ. Ὁ. τῇ. ΤΉ 658 

ΟὈ] οὕ τα 50 συν ὑμϑῦ γγ8 5θθῖὴ 

7αβθιθια ἴῃ τϑηιαπήϊησ ΠῚ85 ἸΟΌΤΗΘΥ 

(ἢ ΤΠ εορη., (ΒΒ σαπι., ὡπα τΘοΘ Ο]Υ 

Ἡ αὐλοῦ ἀπὰὶ ΑΥ Ἰθβι ηρῸΓ) ὕο βοιηθ Ε1Π|6 

αὔέον ὑπὸ ἔγβυ πηρυϊβυπηηθηῦ αὖ ΒΟΙη6, 

Δα ΘΟΠβθα πθ μῦν, δεψοπ ὕπ6 ρϑυϊοα 

Ἰηοι 864 ὈΥ ὅδ Τλιῖθ ἴπ ὑπ8 Αοίϑ: 

8566 Ρρδγβοῃ, 4πη. αι. Ν᾿ οΪ. 1. Ρ. 393, 

ΟοεῖΚο, Φίηοϊέ. ὃ 48.1, Ρ. 306 (6. 2), 

ῬαΙου, 170}. αι. ἢ. Στ. 

ἵνα παραγγείλῃς] “ἐλαΐ ἐΐου, ηιυϊρἠιἐο8ὲ 

ὁοηιηναγῖ "᾿ Ῥαγροβ σομὐθιηρίαῦθα 1π 

16 ὑαυτνίησ οἵ ΤΊ τποῖηυ. ὙΠ6 γ Ὁ 

ΠΘΥΘ 56 ἄοθβ ποῦ ΔΡΡΔΥΘΕΟΥ τηδυῖς 

ὑπαῦ 1ῦ ννὰβ ἴο "6 ἄοπϑ ορεηῦῃ (ΜΙ δμ}".), 

Ῥαὺ ατἰμονϊἐαξίνοῖ ; παρακαλεῖν Ὀεὶπρ' 

0Π6 τα!]]ᾶθν, παραγγέλλειν ὕΠ6 5ΤΟΠΡ ΘΓ, 

τγοτα ἢ ΘΟΠῚρΡ. 2 ΤΉΏ655. 111, 12. Τὴ Π 8 

Ἐρίβυϊθ ὑο ΤΊ {π6 Οτγθίδη οΠδυϑοῦον 

Βισσθδβ ὉΠ6 1158 οὗ 501} τῆοσθ ἀθοϊ θα 

Ἰαπσπδσθ; 6. ἡ. ΤΊ, 1. 11, ἐπιστομίζειν, 

νου. 15, ἐλέγχειν ἀποτόμως. 

τισίν] “ οονγ"αΐην Ῥ6γ500).5,᾿ “ αυ]θιι Βα 8η},᾽ 

]ρ. : 80 σϑὺ, 6, 'ν. 1, Υ-. 15; 24, Υ]. 21. 

ὙΥ6. οδπμηοῦ βου ἀθάσοθ ἵτοπὶ ὑδ15 

ὑπῶῦ ὕΠ6 πα ΟΡ οἵ δυ]] ὕθϑοῃθυβ νὰ 

5118] (Η αὐ Π6υ) ; ὑΠ6 ᾿πά θῇ. Ῥσόποιιη 15 

ΤΏΟΤ 6 ῬΓΌΡΔΌΙΥ δἰ με οουεταρίπιουθ ; 

16 τηοῦ τινες ἃ 6]. 16 οἤο58 46 τηό- 

Ρυϊβαπύ,᾿ Αὐμϑαα οἷν ὕὐα6. 4.1: ΟΘΟΤΩΡ. 

Θ΄]. 11. 12, ἑτεροδιδασκαλεῖν] 

οἰο ὧδε ἐέαοίον8 ο΄ οἵδεν" αἰοοίγἴηε," 

Ἰδδ δ. οἸλονοΣ ον 
[ἀοοοτθ ἀΐνεγβαϑ ἀοούσπᾺ5] 1. ; δὲς 

λεγόμ., μοτ8 ἃπαὶ οἢ. νὶ. 2. ΝαΙΌΠοΥ 

ὑπὸ ἔονυτη. ΠΟΙ τηθϑηΐηρ οὗ {π18 νον 

Ῥγθβθηῦβ δν γὙ6 8] ἀἸ ΠΟΙ} 0165. [πὶ ἕουτῃ 

10 15 ΔΠδ]ΟρΌι5 νἹ ἢ ἑτεροζυγεῖν, 2 (οΥ, 

ν]. 14, ἃ Πα 15 ὑΠ6 νϑυθα]1Ζεα ἀουϊ ναῦϊνθ 

οἵ ἑτεροδιδάσκαλος (οοτηρ. καλοδιδάσκα- 

λος, ΤΊῦ. 11. 3); πού ἑτεροδιδάσκειν, Ὀτιῦ 

ἑτεροδιδασκαλεῖν, “ἴο Ἀ]ΔΥ [86 ἑτεροδιδ.᾽ 

ἜΠ6 τηθδηϊηρ᾽ 15. ΘΟ ΌΔΠΥ Ῥουβριοοιβ 1Ε 

γγ8 ΘΙΠΘγΘ ἴο Ὁ 8 πιϑ08} δα οοιγθοῦ 

τηθϑηΐηρ' οἵ ἕτερος (αἸϑύϊπούϊοιι οὗ ἀπε, 

- 8686 ποίθβ οὐ (ταί: 1, 6): ὑππ8 ἑτερο- 
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μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεραντοίς, αἵτινες ζητήσεις παρ- 

διδι Ἰταρ]165. “ ὑβδοῖηρ'"--ποῦ πθοθβϑδ- 
ὙΠ “νηδὺ 15. ἀοούγ! Δ }]ν γαΐβο,᾽ ΠΟΥ 

Ἔνθα 850 ΠΠΠΟΝ 85. “σμαὺ 15. δίγαηγο," 

θαῦ “νβαῦ 15 αἰβονοηξ ἰο, σιπαὺ ἀ6- 

νἱαύοβ ἔροτη (“δύν σθπ 8, ΜῸΠ]6ι) βουπὰ 

ἀοούνπο :᾿ 5686 οἷ. νἱὶ. 3, ὙΠΟΓΘ {115 

ΤηΘϑ Πρ 18. ΨΕΥΥ͂ ΟἸΘΔΤΙΥ σομΠιτηθ. 

Γαδῦ ἃ5. ὑ86 εὐαγγέλιον οἵἨ {π6 ΟΘ΄518- 

ἔλῖη8 νὰ ἕτερον ἴγοῃτι 105. Ὡββι τα"! αὐΐοι. 

οἵ «π|άδῖοδὶ οἰθμχθηΐβ, 50 Ποσθ {Π6 δι- 

δασκαλία νγῶὰϑ ἑτέρα ἴγογη 1{5 σοΙητηϊχ- 

ὕπν 6 πιῸΠ δ ἀπ ϑαἸ γῖηρ' (γοτ. 4), ναΐπ 

(σεσ. 6), δα τπου Ὁ] (νοι. 10) {Πθοβο- 

ῬΠΥ οὗ 5: πη] “6 ν]5}} οὐἱσιπαξίοη. 

Τὸ ψ 1] {ππ|8 6 β5θὲπ ὑπαῦ, ψῖἢ ΟἸιυυ5.; 

ὙΠοΘοά., δηθὰ {Πη6 οὐμοῦ Οὕσθοὶς οοτη- 

τηθηὐδίουβ, γγ8 Ταρασα {ῃΠ6 ΘΥΤΟΤ ὑν ΒΙΟἢ 

δῦ Ῥϑὰ] 15. ἤθγθ φομαθιηηΐηρ, ποῦ 50 

ΤΩῸΟΝ 85. ἃ δβο{1|6 ΤΌγπ οὗ ΠΕΓΘΒΥ, 

ῬγΓΘ- Μδτοϊοηῦθ οὐ οὐ  γἶβ6, ἃ ἃ ρχο- 

Π0]655 Ὁ ηα φἀα!Π0Ἰοῖ5 ὑθϑο τη ρ συ] Οἢ,, 

ΔΥΒΙΠ Θ᾽ ἔΡΌΤΩ, «ΓΘ υνΊ5} (οοτηρ. ΤΊ, 1. 14), 

ῬΘΥΠΑΡ5 ΟΔΌ]» 5.16 ΒοιΓΟΘ5, γνὰβ αὔίθυ- 

σγᾶγ 5 δ ΔΗ] οηὖ οἵ {Π6 Ἰδοὺ ἃ Πα τη 8 

ἀοῇπῖίθ 566. ΘΒΡΘΟΙΑΠΥ 

ὙἸοβίη σον, ΖΦ ηοῖέ. ὃ 4, Ὁ. 212, Ἡ αὐΠου, 

Τ ηϊοὶέ. Ρ. 41, δα (ὑππι5 {81} ϑοΠ] οῖθσ- 

ΤΉΘΟΠΘΓ, ἐἰδογ τ Τίηι. Ρ. 83 56. 

4. προσέχειν] “σίνο πεοα ἐο,) Ααἴῃ., 

ἃ ἰδ]1οἰύουθ ὑγϑηβιϑίϊοη ; 8580 Τιῦ. 1. 

14- ΤΠΙ6 σοῦ προσέχειν ἄοοθ ποῦ 

ΠΏΡΙν “βάθη δαπιῦογθ᾽ (Ηοίην.), ἀπά 

15. σου δ! ποῦ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙΒ. ὙΥ] ἢ πι- 

στεύειν (Κτερ5, Οὐδ. ρ. 204), εἰῦπου 

ΕΓΒ ΟΥ̓ Εἰβθύηεσθ (Αοὐβ νἱ]]. 0, 11; 

χνὶ. 14.) 81.), θαῦ 9ΠΠΠΡΙν ᾿πηαϊοαύεβ ἃ 

ῬΙΙΟΙ ἃη4 ριβραγαίονυ δοῦ, διῃα 15, ἃ8 

10 τοῦθ, ἃ τηθϑῃ ὕθγιηῃ Ὀούνθοη ἀκούειν 

ὩΣ πιστεύειν ; οοτηρ. ῬΟΙΥΡ, “δέ. τν. 

84. 0, διακούσαντες οὐδὲν προσέσχον, 

ΦΌΒΘΡΗ. δεῖ! «7ιυιά. νι. 5. 3, οὔτε προσ- 

εἶχον οὔτε ἐπίστευον. ΤΠ6 ΘΧΑΠΊΡΙΟΒ 

δἀάποορά ὈΥ Κγθῦ5 ἂπ4 ἌδρΠο] (Οὐ. 

ΜΟΙ]. 11. Ῥ. 113) ΟὨΪΥ Β6Υῦν8 ἤο Θοη ἢ ΠῚ 

{π6 βύσϊοῦ Ἰπθογρτθίδίϊοθ. ΤῊ ΟΘ ΠΟΙ 

οἵ ΤΏΙ. Μδ8ρ.., “προσέχω σοι τὸν νοῦν᾽ 

Οποβύϊοῖϑτη ; 

κάλλιον ἢ “προσέχω .σοι᾽ μόνον, 15 ΑΌα- 

ἀδῦν ἀἰβρτονθ ὈΥ Πἷ5. οομμποηθδ- 

ΟΥΒ ; 568 Ῥ. 740; 64, Βεγηδγα. 

μύθοις καὶ γενεαλογ. ἀπεράντ. 7 “7αδῖε5 

απο οπαίίε58 σοηποαζϊοσίοδ.. Τῦ 15 νΕΥΥ͂ 

ἀουθε.1 πῃ θΌΠ ον ὑῃ 8. Ρορυ]ατ τοΐθι- 

6Π606 οἵ {πε888 Φβυύτηβ ὕο {Π|6 βρ᾽ γι} 

τηγῦη5. δηα διημδηδύϊοηβ οἵ ΟἽ ποβύϊοῖσηη 

(γα ]]. Ἰγαϊογιέ. 3, αὁ γῶϑβον- 33, 

Ιγρη. ων. [ὈῬτε.], Οτοῦ., Ἠδιητη., 

δι τηοβῦ τηοάθση Θομητηθηὐδο β) ΘΔ] 

Ῥ86 ἴδιυν βυδβίαϊπθα. 176 ΟἸ]Υ ὑνο 

Ῥαβδαρ 5 ὑπαῦ ἘΠΤΟΥ, ΠΥ Τθδ] ΠΙσηῦ ὁ 

{Π6 τηρδηΐηρ οὗ {π6856 ὕεστηβ ἃγθ ΤΊ. 1. 

14, 1]. 9. [Ι͂ἢ {π6 ἔουτηθγ οὐ {Π 656 {Π8 

μῦθοι δ΄8 ἀβῆπθα 85 ᾿Ιουδαϊκοί, ἴπ 6116 

Ἰαύθεν {π6 γενεαλογίαι τὸ οοππρϑούθα 

νυ] μάχαι νομικαί; ἴῃ ὈοΐΠ οα565 ὕΠ 6 Π 

{π6 στον θ πᾶν ὕπεγθ ἃ υἹειυΐδ᾽, τοῖθυ- 

6η086. ΤΤΠ6 βϑϑηηθ τητϑὺ ΠΟΙ ἴῃ {Π6 

Ῥγθϑθηῦ ο856; ἴο ὕΠ8 οὐτοῦβ ἀθβουῖ θα 

ἴῃ ὅπ ὑνο ΕΡΡ. ἃ16 ῬδΙρ]υ ὕοο 511η1- 

δι ὕἤο τῆϑ κα 1Ὁ αὖ 411 ρυοθδΌ]6 ἐπαῦ {116 

ἔθυτηθ 1 ὙΕΙΟΝ ἐπ  Ὺ ΓΘ ΠοΓΘ δἰ] θα 

ἴο Πᾶγβ δὴγ οΟὐμον ὑπδη ἃ υἱοιυΐδ᾽, το- 

[ϑυθπο6 α͵βο; 50 ΟἾγυ5., Τμθοά,, ἃ]., 

ΘΟΤΏΡ. Ἰσῃδῦ. ἤαγη. 8: 568 6βρ. ὙΥ16- 

Βίηρον, δ πίοῖί, Ὁ. 2τι 56., ΝΝδπαθυ, 

Ῥιανέϊης, ΝΟ]. τ. Ρ. 342 (64. ΒοΙ"). 

ἘῸΣ ἃ αἰβουββίοη οἵ {ὑπ νϑιῖουβ Τ6- 

[Θγθησθθ ὑπαῦ πᾶν ὈΘ6η ἀβϑίρ θα ἴο 

γενεαλ. ἴπ π6 Ῥσββθηῦ ρϑββθδρῈ 8586 ὕΠ8 

ποθ οὔ 1)6 ὙΥ οὐΐβ ὑγαπβιαῦθα Ὁ. ΑἸΤορα 

ἔμ ἴοο. ΤΊαΒ {μη μῦθοι νν}}} ταοϑύ ῥγο- 

ῬΆΡΙΥ 6, ποῦ Βρθοι βοϑΠγ τὰ παράσημα 

δόγματα (ἢ γΥ5.), ΠΟΙ ἃ ΒΡ Ρ]ΘΙ ΘΔ ΡΥ 

ἑρμηνεία, ἃ' δευτέρωσις (Τ Π6ο4.), Ῥαὺ 

ΘΘΠΘΙΆΠΥ, ΒΔΌΙΠἾΘΑ] ἴ8 0165 ὡπα ἔαρτὶ- 

οαὐΐομβ συ μϑῦμου ἴπ ΠΙΒύοΟΥ οὐ ἀοούτϊηθ, 

Αραΐπ γενεαλογίαν ν“1}} Ὀ6 “β6πθαῖο- 

οἷθδ᾽ ἴῃ {Π6 ῬΓΌΡΘΙ 56η86, 10} ἡνΒ]Ο ἢ 

ΒουΘΥῈ ὑπθθθ ΠΟΥ ῬΡΘου] αὐ ο 5 

ὙΘΓΘ ὙΘΙῪ ῬΤΟΌΔΌΪΥ οοτη ποθ, ἀπά ἴο 

ΒΟ 85 8]ΠΠ16σοτῖοαὶ ἰηςογργθύδυϊοι 

ΤΏΔΥ Βᾶνγθ Ὀθθη ΓΘΡΊΠΪΑΥΪΥ δββισηθά ; 

οομαρ. Πϑᾶππο, ϑέμά. ἐν. Κγϊέ. ἕον 1833, 
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“ «ἃ “ ᾿ Ἁ Ἁ 

5 ἔχουσιν μάλλον ἢ οἰκονομίαν Θεοῦ τὴν ἐν πίστει: τὸ δὲ 

Ῥ. τοοῦ, Τῷ 15 ουτίουβ ὑπαὺ ῬοΙν θἴτι5 

1585. ῬΟΠ ὕθ 15 1 ΒΙΠΔ]]ΠΤῚΥ Ο]056 601- 

ποχίοῃ, ΜΠ] ιϑί. ΤΧ. 2. 1. 

ἀπεράντοις) “ὁη(Ἶ688,᾽ “ ἰγ ον ηυἱπιαὐῖο,᾽ 

“ααϊθτιβ ΗπῚΒ. ΟΠ εδὺ,᾿ ὥὄγτ.: πεδίον 

ἀπέραντον, Ῥιπά. Λίέην. Ὑ11. 38 [63]; 

850. 3 Μδοο. 1. 9, ἀπέραντον γῆν, ἃπὰ 

00 Χχχυϊ. ,ύ, ἀριθμὸς... ἀπέραντος. 

Τῦ 065 ποῦ 5661} ΠΘΟΘΘΒΑΙῪ ἴο δἀορὺ 

ΘἸὍΠΕῚ ὑΠ|6 δὐμῖοα] (ἀτελείωτον Ἡ 65 γο., 

ΟἾγυ5. 2) οἵ' Ἰορσα! (λόγοι ἀπέραντοι 

ΟΡΡ. ἴο λόγοι περαντικοί, Τ)ϊορ.. Τ δον. 

ὙΠ. 78) τηθϑηϊηρ οἵ {π15 οστ. ΤΠῸ 

ΘηΘδΙΟρΊΘ5. ὑγῸγΘ γψᾶστιθ, ΤΆΓΩ Ὀ]1ηρ᾽, ἴῃ - 

θυ τη ϊη 8.016 : 10 νγὰβ Δ ἄμετρος καὶ ἀπέρ. 

διήγησις (ῬΏ1]ο, 6 4 δ»αῆι. ὃ 5, Υο]. 11. 

Ρ. 4; 64. Μδηρου) ὑπαΐ μα πὸ παίτιγα] 

ΟΥ̓ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ΘΟΠΟ] ΒΊΟΝ ; ΘΟΠΡ. ῬΟΙΪΥΡ}. 

ΤΠ δέ. τ. 57. 3, ΠΘτΘ {Π6 5πηΡ]6. 5θΏ86 

ΔΡΡΘΔΙΒ ΒΙΤΉΠ]ΔΥΪν τηδϊηξαϊποί. 

αἵτινες] “ὑπαβηϊιοῖ, 5 ἐλεν," “ βεοΐης 

ἰλοῃ ;᾽ ΘΧΡΙ ΠΟΥ 88 οἵ ὅστις, 8566 

ποῦύοβ οὐν (Ταἱ. ἵν. 24. 

ζητήσεις] “ φιιοδίϊοη8 ;) ΘἸΠΠΕΡ Βα 0]66- 

ὑϊνϑῖνυ, “αἸβριυύϊηρβ,᾽ Α οὐβ χν. 2 (Τβοϊ,.); 
ΟΥ̓ ΤΠ]ΟΤΘ ῬΓΟΌΔΟΪΥ, ἴῃ 8η ΟὈ]θούϊνο 

5656, “ΘΒ. ΟΠΒ οὗ οΘοπίγονευϑυ, “6 ῃ- 

αΟἸΓΙ65,᾽ ΘΒΒΘΗΙΆΠΥ ορροβθα το ἔαὶ ἢ 

(ΟἾγυ5., ΤΠ θοα.), ἃπα οἵ νι βῖοῃ ἔρεις 

δ πα μάχαι ἃτ6 Ὁπ6 πδίιγαϊ απ ΒΡΘοἱ- 

Βοα γεδιιζίβ, 5686 61). νἱ. 4, 2 ΤΊμη. ἴϊ. 

25. 05 ΠῚ ΟΣ οἰκονομίαν 

Θεοῦ] “ Οο᾽ 5 αἰἱδροπϑβαξίον,, πιοῦ “ οα]- 
ἔγίηρ,᾽ ῬΔΡΠ6], ὙΥ οἱ ,,---ι ἐγδηβ]αὐϊοι 

ὙΓΒ10}) οἰκονομία οαπποὺ θθδτ; 566 Ῥο- 

γὉ. ͵7͵8έ. τν. 65. τι (εἰξβα θγ ἘδΔΡΠΕ]), 

γΠΘΓΘ ὑΠ6 ῬΓΌΡΘΙ ὑγαηβ αὐΐοη 8 “6 χβο- 

οαὐϊο Ἰπ5Ὀ 1001 :᾿ ἀπ Θοτηρ. ϑο ἢ νοῖρ ἢ. 

Το. Ῥοῖψο. 858.ν. ΤΠθ ἐραοὲ ταθϑηϊῃρ' 
Οὗ {Π6 ὕθγτη 15. Πονθνοῦ ἀοιυθία!, Τῇ 
οἰκονομία Ὀ6 ΘΧΡ]αἰ 66 5ιὐγεοίίνεῖγ,, “ὉΠ6 
βύθυναγ 18}1},᾿ 501]. “116 δχθγοϊβίπο οἵ 

πὸ βύθυνδι βῃ1ρ᾽᾿ (Οὐ. ἀπὰ ἩΓοννβ.), 
“016 αἰβοπαγρθ οἵ ὑπ αποίϊοπα οὗ δὰ 
οἰκονόμος Θεοῦ᾽ (“ Δούτιπι ποη βὐδύτχη, 

ΒΗΘ. ; ΘΟΙῚΡ. 1 ΟΟΥ, 1χ. 17, ἵν, 1), {π6 

τι56 οἵ παρέχειν τητιδὺ Ὀ6. Ζϑαρτηαῦϊο, 

.6. Ἰπνοῖνα ὕνο αἰβοσθηῦ τηθϑη]η 98 

(ρυέθρθγο, ρτοτηονθγθ ᾽), τπη1658 ζητήσεις 

6 αἰ8ὸ βχρ᾽αιηθα δούνοὶγ, ἴῃ ΒΟ ῃ 

6Ά858 παρέχειν ν}1}] Πᾶν ἃ 51η9]6 τηθδῃ- 

ἴησ, Ῥαῦ ὑΠ8 γεΎ απθβυϊοη 018. ΟΠ, 

“ῬΙΟΙΤΏΟΨΟΤΘ,ἡ Τῇ Πονανοῦ οἰκονομία 

Θεοῦ 6 ὑδίτθη οὐ οοέζυοίψ, απ Ῥαββίν 

(ΟΠ γ5.), ὕπ6 “ ἀἰβρθηβδύίοη οἵ αοα᾿ 

(σθῃ. οἵ ὉΠ6 ογέργίη, ΟΥ̓Διμέ]ιογ"; ΘΟτηΡ. 

ποῦθϑ οὐ τ 7658. 1. 6), ὁ.6. “[Π8 βοετηβ 

οὗ Ββαϊναίϊοι ἀοβισημθα ὈγῪ Οοά, δπά 

Ῥτοοϊατηθ Ὀν ΗΒ. Α ροβίϊεβ,᾿ νυ ἢ ΟἸ]Υ’ 

ὃ Τοηοῦθ ΓΘίθσθ ποθ ἰοὺ 0Π6 οἶκος Θεοῦ 

(866 πούθϑ οὖν “ἢ. 1. το), ὅπ τηθϑῃΐηρ 

οἵ ζητ. δπα οἶκον. υν1}} 086 τῆογθ Ἰορ- 

ΟΠ 5υτηπηθύγοαὶ, ἃπ4 παρέχειν ΟΔΥ 

τϑύδ!η 1(5. 81Π10186 Β6η886. “ῬΓΈΘΌΕΥΘ -᾿ {6 

Δ 0165. πα Θ ΘΠ ΘΔΙΟΡΊΕ5. ΒῈΡΡΠ16 4 α1|68- 

ὑϊοπβ οὗ ἃ ὁοπύγονυθβιαὶ πϑύτγθ, θαῦ 

ποῦ ὕΠπὸ ϑββϑθῖιοθ ἃ πα Ῥ}]]ΟΙΡ]65. οὗ {π6 

αἰνίπθ αἸΒρθυιβδῦϊομ. τὴν ἐν 
πίστει] “τὐλίοϊ, ἰ8. ἐπι ζαϊέϊ, " αν οπεν 

ἀοἤβηϊίοι οὐ ὑπ παύαγθ οὐ ὑπ6 οἰκο- 

νομία ὈΥ ἃ 5ρεοϊβοδίϊοῃ οἵ {Π| 806) 

οἵ 1τ5. δοίϊοῃ, -- [δ10Π, ποῦ ἃ απθβύϊοι- 

ἴῃ βρίνιῦ,᾿--τοῦθτιβ τη δἸκῖαρ' ὑΠπ6 οοπέγαβι 

νυ ἕξητήσεις ΤΩΙ ΟἸΘΔΤ ἃ ΠΕ ΘΙηρ Πδύϊο. 

ΤῊΘ. Θδβῖθυ τ] 95 οἰκοδομίαν ([ουπά 

οἠ]γ ἴῃ 1)5) οὐ οἰκοδομήν (1; Ττοπ.. τ. 1), 

ὑπουΡ ἢ ΔΡΡΥ. βαρροιίβα ὈγΥ βϑνγεγαὶ 

γν. (ααϊἠεοαϊίογοηι, Ὑα]ρο., ΟἸάτοτη., 

Οοὐ., ὅγν., 8].), οδῃποῦ ῬΟΒΒΙθ]Υ θ6 

Βαδύδι μοὶ ἀσαϊηβῦ 0Π6 Δαὐ μουν οὗ 8]] 

ὕπθ οὔπιϑι' ποῖ} Μ55., ἃπα ἃγ6 Ῥτο- 

ὈΔΌΙΥ οΠΪν ἄπ ἴο δγγοηθοιιβ ὑγϑηβουῖρ- 

ἰΐοπ, ὃ πα ν θϑίηρ' σοπίαβοά. Ηονν 

οαπ ΒΙοοπιῇ. (64. 9) δάάιιοα ὑπ6 ΑἸοχ. 

ΜΡ. ἴῃ ἕδνουτ οἵ οἰκοδομίαν, ἀτα (6χ- 

οθρὺ ἔγουη ἃ Τιδξ, ὑγϑῃ851.) δϑϑοσὺ ὑπο 

ΟἾγυ5. δπα ΤΠ θοα. τγουα ποὺ δυνΆΓ8 οὗ 

ὉΠΥ Οὗ ΘΓ τϑδαϊηρῦ ΤΊ 656 ΓΘ ΘΥΑΥΘ 

ΘΥΓΌΓΒ, 

5. τὸ δὲ τέλος κ. τ. λ.1 “διέ (ποὺ 
“πον, ̓  ΑὐΠΠ., ΟὐΠΥ.) ἐλ6 οπα (αἴηι) 

οΓ ἐμ οοηυηλωμαηιοηί, ὅτο.; ἃ ὁοη- 



Ι. Ξ ῆ 

’ὔ “ [ 93 Α ς ’ 5» » ᾿ 

τέλος τῆς παραγγελίας ἐστιν ἀγαπὴ εκ καθαρᾶς καρδίας 

ἐναβίϑα βίαϊθηθηῦ οὗ ἐπ βῬασροβο δηά 

11 οὗ βουηα ρυδοῦϊοα! ὑβδομίηρ, ΤΉΘΓΘ 

οασῃῦ ποῦ ἴο ὍΘ ΠΕΙΘ ΔΠΥ͂ ΓΠ81}15 

ΟΕ ρδυθηθῃ δ 5 ((ὐγεθῦ., Πιαοσλην.), ὃ5. 0116 

ΨΘΥΒΘ 065 ποῦ ΘΟΙΏΙΊΘΠΟΒ ὃ ΠΟΥ ὑγ8 11 

οὗ Ὁπουριῦ, θαῦ 5ύδη 18 1 Β᾽ πη 016 81}{1- 

ὉΠ 6 Ε10Ὰ] το]αύϊοη (δὲ) ὕο γϑν. 4, Τουτη- 

ἴηρ' δὖῦ ὑΠπ6 βᾶτηβ {ϊΠ|]86 8Π ΘΑΒΥ ἃ πα 

πδδαΓΑΙ ὑνϑηβιυϊοη ἐο νϑγ. Ὁ 56., ὑγμθ᾽ 8 

{Π|6 ΘΓΙΌΓΒ οἵἱἠἨ ἁ {π86 [158 ὑβθδοουβ ἃ16 

ΤΠΟΤΘ. ῬΔΥΡΙΘΌΪΔΥΪΥ Βρθοιῆθ. 'Ῥέλος ἰδ 

ὑπιι5 ποὺ {π6 συμπλήρωμα ((γυ5.; 

ΘΟΠΊΡ. οπ,. ΧΙ. το), ὕΠπ6 “ Ῥϑ᾽πηδυ πι1η, 

Ῥτγοραστη (ϑοποοίίς.), οὐ 0Π6 “ διιηυ 

(46 Ἡϑδαρύβυμητηβ," [μα 61), -τ-τηθδῃ- 

ἸΠΘᾺ ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἸΘΧΊΘΔΠΥ ᾧθη8}} 16,---θιῦ 

{Π6 “ αἰην᾽ (ΒεΖω, Ηδη]η. 2), ἃ8 ἴῃ {16 

ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩη. πούϊοθ ὈγΥ ΟἾγγϑ8., τέλος 

ἰατρικῆς ὑγιεία; 5866 Ποπι. χ. 4, ἃπὰ 

ΟἾνγβ. ὧγν ἰο0.,--ονμθῦθ Πουσθυοῦ {Π6 

ΤηΘϑ σ᾽ 065 ποῦ 5661} Θ([8}}Υ 661- 

ἰαη. ΤΠ αἰδυϊπηοίϊοη οὔ (ὐδββίδῃ (οἰὐθα 

ὈΥ «υϑυϊμΐδη1) Ὀούνγθοη σκόπος, “14 

αὐοαὰ ΑΥὐῆοοβ βρθούδτ βοϊθηύ,᾽ πὰ 

τέλος, “αποα Θχροῦϊαι Δ δυύθ,᾽ 15 ποὺ 

ἔᾺ}]Ὺ δα ϊβίαοίονγ. ἡ παραγγελία 

ἴ5. ποὺ Π8 “16χ Μοβαίοα" ((ἢϊο ργὸ Ἰθσϑ 

ον ΡᾶΓ5 ΡΤῸ ούο,᾽ (ὐΔ]ν.), ΠΟΙ’ Θν8ὴ ὕΠ6 

“Ἰοχ Εἰνδηρθ]ϊοα᾽ ((Ὁγη. ἃ 1[,8Ρ.}, θΟΤΠ 

οὗ ψΠϊοἢ Τηθϑ ΠΡ Ὲ. ΓΘ. ΙΠΟΓΘ ὑποζιιδένο 

ὑπδη π6 οοπύαχῦ 5861Ὼ8 ὕο ΤΘα αΪγ6, ΟΥ' 

ὕπ86 ἀϑᾶρα οὗ παραγγελία ἴῃ ὑπΠ6 Ν.Τ.. 

(6. 1. 18, Αοἰβν. 28, χυΐ. 24, τ 1688. 

ἷν. 2) Μη] δάιηϊῦ οἵ, Οπ {π6 οὐδϑν 

Βαμα, ὕο τϑίβυ. παραγΎ.- 5'ΤῊΡ]Υ ἴο ὑπ 

Ργθοθαϊπρ' παραγγείλῃς (ἼΠΠΘΟΡΠ., ἐὰν 

παραγγέλλῃς μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν, τοῦτο 

κατορθώσεις τὴς ἀγάπην) 566Π1Ὶ5 ὕἴοο 

ΠΆΓΟΥ ἃπα ααοζιδῖνο. Τμαὺ 10 νὰ85 

βυρσροβίθα Ὀγ ὅπ νϑ 7ι5ὺ ργθοθαϊηρ' 

5. ποὺ ᾿πιργοθδΌ]6 ; ὑπαῦ 1ὑ Πᾶὰ5. Πονν- 

ΘΥΘΙ ἃ ἔαΥ ΠΟΥ τϑίθγθποθ ἰο ἀοούτϊηθ πῃ 

ἃ Ῥ)υγοοορίζυο ἴοττη σ'Θ ΠΡ ]Π]1Υ,--- “ΡΥ ΔΟῦϊ0 8] 

ἰθδοῖησ᾿ (1)6 ὟΝ.), βθθπιβ σϑαυϊνθα ὈΥῪ 

Ἢ οοηὐοχύ, δ ηα οομηττηθα Ὀν {6 

ΤΘΟΙΓΓΘΠΟΘ Οἵ ὕπ σοὺ 1π ὑπὶ58 ΕῬ.; 

ΘΌΤΩ. ΟΠ ἵν ΤΠ ΛΔ 15. Πἢ: 

ἀγάπη] “ἰουο;" {π6 ζητήσεις ΘΠΡΘΗ- 

ἀεγεά μάχας, Δ ΤΊπι. 1. 292. ΤΠ Ιονθ 

Π6Γ6 τηθη μη θα 15. ΟἸθαυΥ ἰονθ ὕο ΠΊΘῊ, 

(ἡ ἐκ διαθέσεως καὶ τοῦ συναλγεῖν συν- 

ισταμένη, ΤΉΘΟΡΙ.) ποὺ ἴον ἤο Οοά 

δι τπθη (Μ αὐν.): “ἀπαατῃ 6 σατὶ- 

φαῖα βὺ πηρηϊΐο ἴῃ ϑουϊρυσπτα, δωρίιι8 

δα βορουπάστχη τηθιη ὈΓιιτη τ βυγ ΠΡ ῚΓὉΓ,᾿ 

Οδἱν.: 586 6βρ. ὕϑιθγι, Δελγὦ. τι. τ. 4; 

Ῥ- 242- ἐκ καθαράς καρδίας] 

“οι οἵ, οννανιαὐζη ζ οια, ὦ Ῥιγο ᾿εανὲ;" 

ἐκ σιῦ τὐβ θὰ] ἃ Πα ΡΥΌΟΡΟΙ ἴοτοθ 

(γῖπαν, αν. ὃ 47. Ὁ, Ρ. 328) ροϊῃηθην 

ἰο ἃ τηϑικίηρ ὑπ6 ἐπιυαγα βθδῦ οΕ 

{π6 ἀγάπη: ΘοΙηρ. [16 χ. 27, 1 Ῥοῦ. 

1. 22. Τῇ καρδία, ρΡτΟρΡΟΥΥ ὑπ6 (ἰτηὰ- 

ΘΊΠΑΥΥ) βθαῦ οὗ {π6 ψυχή (ΟἸ5ι. Οριιδο. 

Ῥ- 153), ΦρΡ ΘΆΓΒ. ΝΘΥῪ ΘΟΙΠΠΠΟΠΪΥ 564 

ἴῃ δοῦρύαγθ ΠῚκ6 Γπ6 Ἡῦτονν 3.3.2) ἴο 

ἀδπούθ ὑπ6 ψυχὴ ἴῃ 105. δούϊνθ Ἀβρθοίβ 

(΄ ᾳυδύθμτιβ βοηθιῦ οὖ ἀρΊῦατ οὐ τηουθῦιγ 

ἄποθ βρί να ν 6] οᾶῦπο,᾿ ΟἸΒΠ.. ὁ.), ἀμα 

τηϑΎ δ6 τορϑγ θα ἃ5 ὑΠ6 σθηῦτθ θού]ι οὗ 

{πὸ [66] ]πρ5 ἃ πα οπιούϊομβ ( ομπὶ χν]. ύ, 

οι. ἰχ. 2, 81.) πα οὗ ὑπ ὑπουρ 5 

Δηα ᾿ππδοὶπδύϊοηβ (ΔΜ αὐ. ἴχ. 4, Χν. 

10, 1 Οοτν. ἵν. 5, 81.}, ὑποαρῆ ἴῃ [Π8 

Ταῦξοι Θᾶ56 ΤΟΤ 6 πβιι 8 }}Υ νυ 0 0Π 6 ἀ880- 

οἰαιεα Ἰάθαβ οὗ δον ἃπα ῥγϑούϊοαὶ 

ΔΡΡΙΠοϑίοπ ; 566 ΘΟ, δέδί. ϑεοίονί. 

111. 24. 3; Ρ. 94 54.; 8πα 68ρΡ. {Π|6 ροοά 

οΟἸ]δούϊοπ. οὗ οχχ. ἴπ 16] 1ὔζβοι, διδί. 

ΕΟ ΟΝ. Τ᾿: 12, Ὁ. 204. 

συνείδησις ἀγαθὴ ΠεῖΘ ἃπα νοι. 10 
(οοιρ. τ Ῥοῦ. 111. τό ; καλὴ ΗΒ86. χἸΪ]. 

18; καθαρὰ τ ΤΊτη. Π], 9, 2 ΤΊτη. 1. 3) 

ῖἴ5. σομηθοῦθα ὙΠ πίστις ἃ8 ὕπ6 ἔσθ 

ῬεΪποῖρ]θ ὁπ ΜΒ]Ο 105. οχἰβύθποθ 46- 

Ῥεπᾶβ. ΆΙΌ,-- πίστις ἀνυπόκριτος, 

Ὁποιρ ᾿αϑὺ ἵπ ὑῃ8 δῃυτηθγί]οη, 15 

τ Δ} ]ν Ευβὺ ἴῃ ροὶϊπῦ οὗἉ οὐἹἱρίη, Τύ τθῃ- 

ἄδγβ ὑπ86 ποαγῦ ρυτθ (οἱβ χν. 9), ἀπ 

ἴῃ 50 (οἴπηρ' Τϑη θ᾽5 ὑΠ 6. ΤΟΡΙΩΘΥΙ͂Υ 6] 

σοηβοίθποθ ἀγάθη. Τμυ5. οοπϑιογοα, 

συνείδησις ἀγ. νου] 5Θ6πὶ ὕο 6, ποῦ 



8 ΠΡΟΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ ΔΑ. 

4 ὃ , 9 - 4 , 9 , Ὁ ᾿ 
6 και συνειθησεῶς ἀγαθῆς καὶ πιστεῶς ανυποκριτου, ὧν τινεῷ 

7 ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν, θέλοντες 

[ὑπ6 απίοοοαοηξ οἵ πὸ καθαρὰ καρδία 

(ΗΠ διηπη.), ἀπ σου δι γ ποὺ Ἰἀ θη 168] 

ΣΙ τ (ὐτη. ἃ Τὰ Ρ., ὁοπηρ. (8]ν.), 

Ῥαῦ 15. δγηδεητιεγιί ; “ Θοπιβοϊθηύϊω θοπ 8 

ὩΪΠ1] Πα οϑῦ αὐδτη βοϊθηὐϊω οὖ ὑθϑὺϊ- 

ΤΩ ΠῚ} ΔΉ Π1:6 ΠΤ ἢ 015 56. ῬῸΤΘ οὗ 

βαποῦθ νίνογ,᾿ Μίβποοῃ. ἂρ. Ῥο]. ϑ'γη.; 

ΘΟΙΏΡΆΓΘ ῬΘΆΤΒΟΙ, ("θεε, Α τῦ. στ. Κ᾽ οἱ. 

Ι. Ρ. 347 (6α. Βατγίοη). ὍὉπ ὕΠπ6 δχϑοῦ 

τηθϑηϊηρ οἵ συνείδησις 5866. ΘΔΠΠ]ΘΓΒΟΙ, 

α6 Οὐϊ. (ὐη80. 1. 4. 84., ΝοΪ. τν. Ρ. 3 

(64. {4600 5.}; οἡ (5 πίυτα δἃπά 

Ῥονγθν, ΒΒ αῦ]δν, ϑογηι. 2, 3; ἃ πα οἡ 118 

ὑμγθθίοι ἃ ομανδοῦου (Ὧπ δχροποηῦ οἵ 

τη Γ] Ἰῶνν, ἃ 1196, ἃ πα ἃ ΒΘ ΠΗ ]τη 66) 

ὕΠ6 νϑὺῪ ΟἸθδν αἰβουββδίοη οἵ Μ΄ ο81)", 

δ. ποὺ: ππ|ι τ ΠΡ 201 ΠΣ Τὸ 

τητιϑὺ 6. ΤΈΤ ΘΙ θΟΓΘα Πονονοὺ, ὑπαῦ 

ἴῃ. ϑουιρύαθτα ὕπ6886 τποσο δχϑοῦ 46ῆηϊ- 

ὉἸΟΠΒ. ΓΘ ἴγθα θη ὙΠΟΠῪ ἱπΠδΡ0]1- 

ΟΘΌ]6 ; {116 συνείδησις 15 να ννοα, ποῦ 1 

15. αὐδίγαοῦ παύμσθ, Ὀπὺ τη 115. Ῥυδοῦϊοα] 

τηδιη! θυ ϊομβ ; 5686 Ἡδι]θθθ, δέμι, 

ὃ. Ὁ. 5; ἈΞ 35. ἀνυποκρίτου] 

“μη εἰφηιοί,, “ υὐιαἰἰϑϑοηυξϊεα ; δῃ 6ρ]- 

ἐποὺ οὗ πίστις Βεγβ δπά 2 ΤΊτη, 1. 5; οἵ 

ἀγάπη, Ἔοπ. χίὶϊ. 9, 2 ον. νἱ. 6; οἵ 

φιλαδελφία, τ Ῥοῦ. 1. 22; οἵ ἡ ἄνωθεν 

σοφία, «[Ἄγη65 111. 1.7, ΤΡ Πρ ὉΠ6. 8Ὁ- 

Β6Π06. οἵ δνευυυπΐηρ ἐπίπλαστον ἃ 

ὑποκεκριμένον (ΟΡ γ5.). Τῦ νγὰβ ἃ ΤᾺ 10} 

ποῦ ΤΠΘΓΘΙΥ ἴῃ τηϑϑὶς ΔΠΕ ΒΘΙΠὈΪΔΠΟΘ, 

Ῥαῦ ἴῃ σαὶ πα τὑϑα!ῦν : “πούδη 1 

δϑὺ δριὑπεΐατη ; απὸ βρη ποοῦ [Δ] σθτὴ 

6556 675. Ῥυο  βϑίοπ θη τ] ΠῸΠ ἃρρΡᾶ- 

τοῦ ὕοπὸ οοπδβοϊθηθία,, αν. ΑἸ] ὕπ656 

δρ᾿ ποῖ. πᾶν ὑπθῖν ββρθοῖαὶ [ΌγΟΘ ἃ5 

1ϊηὐϊηρ αὖ Ὁπ6 οχδοῦ ορροϑδίίο ἴῃ ὕΠ68 

ἔα]58 ὕθδομουβ: ὑμπθυ σιογ διεφθαρμένοι 

τὸν νοῦν (εἶν. νἱ. 5), κεκαυτηριασμένοι 

τὴν συνείδησιν (ο]ι. ἵν. 2), ἀδόκιμοι περὶ 

τὴν πίστιν (2 ΤΊμη. 111. 8), Τῦ τηδῦ Ὀ6 

τοιηδκοα ὑπαῦ ὑπ οοτησηοι ον θυ οἵ 

Βιθδῦ. δ δρὶῦ, (586 Οθυβάουί, δεὶ- 

ἐγᾶγο, Ὁ. 334 564.) 15. πϑῦβθ τϑυβυβθα ἴῃ 

καθαρὰ καρδ.; 85 2 ΤΊ. 11. 22, ΓΘ», 

ΣΧ. 22, Θ0Π1ρ. Βοιη. 1Ϊ. 5; Οἱ ὕπ8 οὔδει 

πη οσπίγαθ 1,16 νἱ]. τΆ, διηᾶ 

650. Ῥβαΐπη 1]. τ2, καρδίαν καθαρὰν 

κτίσον ἐν ἐμοί. "15. 15. ῬΟΒΒΙΌΙΥ ποὺ 

ϑοσϊἀοηύα! ; ὑῃ8 Ποαντὺ 15. ἀϑαδ!ν 580 

Β8α]ν ὑπ8 ΤΘΥΘΙΒ8, 50 οἴϊθη ἃ καρδία 

πονηρὰ ἀπιστίας, ΠΙΘὉ. 111. 12, ὕπᾶῦ {116 

Αοβύϊθ, ρϑυμαρ5 ἀθβισπ αν, οἵνοϑ ὑΠ6 

ΘΡ᾿ ποὺ ὦ 5] ΠΟ ἀϊδυϊπούϊνθ Ῥυοιηῖ- 

ΠΘΠΟΘ: 566 ὙΥ ΠΘΥ, (7. ὃ 50. 2, Ρ. 4064. 

6. ὧν τινὲς κ.τ.λ.1 ΤῊ τοιπδτῖς οὗ 

ΘΟ] Θ᾽ ΟΥΤΠΔΟ 6 (ἰὐδει" τ Τ ἴηι. Ὁ. τ6 τ), 

{πῶὺ ὑΠπ15 νΘΥθΘ. ΘΥΊΠΟ65. ΔΠ ἱποδρδοΙ(Υ 

ἴῃ π6 Ὑυῖῦου ὕο τϑύῦθτη ἔγο πὶ ἃ ΟΥ̓ 68- 

βίο, οαπηοῦ ΡῈ βυ ρβύδηνιίθα, ΤῆθγΘ 

18. ΠῸ αἸρυθββίοη: γ61. 5. ᾶ5. 8π 8} {]- 

πο ύϊο] τϑϊαύϊοη. ἰο νϑύ. 4; ἰῦ βίαῦεβ : 

τ παὺ ὉΠ6 ὑγπθ αἷπὶ οἵ ὕπθ παραγγελία 

νγῶϑ, Δη 4 ὑππ15 ΤΟΥ 5. ἃ πϑύτπγδ] ὑγδηδ- 

του ὕο γι, 6, ψ}101} βρθοΐῆθϑ, ἴῃ 

6ΠπΠ6 οᾶθ8. οἵ ἐπθ ἴαϊβθ ὑθδοῖθυθ, {π6 

ΘΘΏΘΙΩΙ Ὑοϑαϊῦ οἵ Πανίηρ τηϊβθθα 1: 

γῸΥ. 7. ΒΌΡΡΙ165 βοῖηθ δα Πὐϊοπὰ] οΠἃ- 

ταούουϊϑῦϊοθ Ὧν (σονθιμπθα οὐ σοῦτθθ 

ὉγΥ ἐξετράπησαν) τοίεγ8 οὨΪυ ὕο {π᾿ ἔτ 8 

Ῥγθοθάπηρ σϑηϊῖνοβ, ποὺ ο ἀγάπη 4150 

(06 γν.ἢ : ἀγάπη, ὕπ ῬΥΪποῖρ]6. διηδ-. 

πϑῦϊηρ᾽ τόση ὑπ θιη, ΓΟΥΤῚ5. 6116 ἔγι6 δἴτη, 

Δ ηα βὕαπαβ πη οοπύγαβῦ ψιῦἢ ματαιολ., 

ὍΠ6 βύαῦθ σοῃηβθατθηῦ οἢ. Π551Πη6᾽ ἔπ θτη, 

8} 0πΠ6 τϑϑυ]ῦ οἵ 7αΐδ6. δἴτη ; σοηρ. 

ὙΥΙΘβίπρ.. ἔῃ ἴοο. ἀστοχήσαντες] 

“ λαυΐηρ πιϊϑϑεεῖ, ἐδιοῖν" αἷηι. ῊΪ5. πονὰ 

ΟΠΪΥ ΟΟΟΌΪΒ ἀσαΐη π΄ 1 ΤΊΠ). νἱ. 21, 

2 ΤΊτη. 1. 18, ἰῇ Ῥοΐῃ οαϑθ5. σι 

περί: ἴῃ 105. τηθϑηϊηρ τ 156. Ορροβϑά 

ἴο εὐστοχεῖν (Κι γρίκα ; σοΙηρ. τέλος, 

γ6 1. 5), δη4,, ἔδυ ἔγοιη Ὀθΐηρ' 1] οἤ ΒΘ ἢ 

(ΞΘ ]οῖθυ πὶ. Ρ. 90), ΘΟΠν ΘΥ8. ΤΟΥ Βα ϊῦ- 

ΔΌΪ ὑπδη ἁμαρτόντες ὑπ οὐ ὑπαῦ ὕΠ658 

ὑβϑοθθιβ μα ποθ Ὅθθη ἴῃ ὑπ6 σὶρ 

αἸτϑοίϊου, Ὀαὺ Π84] ποῦ ἱκαρὺ ἴῦ ; καλῶς 

εἶπεν, ἀστοχ. τέχνης γὰρ δεῖ ὥστε 

εὐθέα βάλλειν καὶ μὴ ἔξω τοῦ σκόπου, 



ὦ 7. 9 

ΩΓ ᾽ ’ κ “ Ἷ ΟῚ , ’ 

εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν μήτε 

ΟἸΙνγ5. ; 5668 ΘΧχ. ἴῃ Κ υρίςθ, Οὗὐβ. οἱ. 

ΤΠ. Ρ. 348. ἐξετράπησαν] 

“ βιυσογυθεῖ, ἐιγηο(ἶ ἐ]ιϑηιδεῖνοα, 7» οηι ,) ἐξέ- 

κλιναν, ἩΘΒγΟἢ.: 566 οὗ, ν, 185; ν]. 20; 

2 ΤΠ πὶ. ἵν. 4, ΕἸΘΌ. χὶϊ- 12. Εἰκτρέ- 

πεσθαι 15 ῬΓΟΡΘΙ͂ν “ἃ νἱὰ ἀεἤκδοίενθ᾽ 

(ΑἸἹΡογιῖ, Οὐδ. Ῥ. 392), 088 ἐκ τϑίβυυϊηρ 

Ὁ Ὅπ86 οΥἹρῖπαὶ αἰγθούϊοι ἴτοιη. ΨΒ]1Ο] 

ΠΟΥ ϑυγευνθά ; ΟΟΙηρΡ. “0560. «4 ηΐ. 

ΧΙΠ, 1Ο. 5, τῆς ὁδοῦ ἐκτρεπόμενον, ἃπά 

ΒΠΠΏΡΙΥ, 10. Απηΐ. ὙΠ. το. 2, εἰς ἀδί- 

κοὺυς ἐξετράπη πράξεις. “ΑΥΘΙΒΙ Βιηῦ᾽ 

(Β6ηρ.) 15. ὉΠππ|8 ἃ τῆοτα δχϑοῦ ὑγδη8]. 

μ8π “σον ουδὶ βδαμῃὺ᾽ (Ν ]ρ.). 

ματαιολογίαν] “ ταπίϊοχυίιηι ᾿ (16... 

ΟΓ, ἴῃ ΤΠΌΓΘ Οἰδ5510 8) 1,δὐ. (ἶνν, ΧΧΧΙΨΥ. 

24, δο. Α4πη1ι. 111. 40); “ σαγυϊοηιιογΐω,᾽ 

εχ. ΤῊϊ5 νὯ8 8 δβρθοὶδὶ οἰαγδο- 

ἐθυιϑύϊο οὐ ὑπ ἴδ]886. ὕθδομθσβ (θοηρ. 

ΤΊ0. 1, το, 111. 0), δπα 15. ἸΤηο 86 ΘΧΘΟΌΪΥ 

ἀδἤπρα ἴπ {Ππ ΤΟ] Πρ ν Ύ88. 

7. θέλοντες] “ ἀοδίγἴης ; ΠΥ  Ὲ 

ποῦ ΤῸΔ]Υ 50. ΤΠΙΒ δ η4 {Π8 [Ὁ] νη σ' 

ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ5, νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες 

κι τ. Ὰ., βθθυὰ αἸβ Οὐ] ἴο Βῃον,-- πᾶ 

{815 τη ΟΠ] Θ᾽ θυ πϑε οΠ 6. (Ρ. ὅὃο 56.) 

Βαβ ποὺ [116 ἴο φεγοβῖνϑ,---ὐπαῦ «Γ α- 

δίβτη. 2 Ί᾽ΌΡΕΥ (1,60, οοηρ. ΤΗΘοά.) 

οαπποῦ Ὀ6 {Π6 ΘΥΤΟΥ͂ ΠΕΥΘ 4558} 116, ΤΠΘ 

νόμος 15. οουύδι]ν {Ππ6 Μοβδῖο ἰὰνν, θαῦ 

οὖ ὕΠ6. 5816 ὑϊπ16 10 ν'8ὰ8. οἰ θαυν π86α 

Ὀγ 0Π6 ἴϑίβθ ὑββοθθυβ οὴ. ΘΟ (5. 685- 

Βϑῃ ία !ΠΠγ αἸΠΘυτη σ᾽ ἵγοπι {Πο0568 [α]ςθη τπιρ 

Ὁ. {Π6 “αἀδϊϑιβ, ἃ ἴῃ ἃ νὰ νγΒ]Ο ἢ} 

Ῥούγαγβα {ποῖ ὑἐπουοιρὴ Ἰρπόταποα οἵ 

15. ῬΓΙΠΟΙΡΙ6Β; 5686 ΤΠ αὐποὺ ἐη ἰοο. ΤῊΘ 

ἀβϑουύου οἵ Βαὺν (αδβίογναϊδγνίεξο, Ὁ. 

15), ὑπαῦ Αἰ αἰ ποιηΐδηβ (ΜΑγοϊομΙὗθβ, 

50.) τὸ Πθυθ συϑίευγα ἴο, 18. ορροβϑᾶ 

[ο 088 Ῥ]αΐπι τηθδπῖπο οὐ ἐπ6 ψοταϑ, 

δ πὰ 6116 ΟὈνίοιβ οαττθηῦ οἵ {ππ6 ρ88- 

ΒΕ 06 ; ΘΟΙΏΡ. ΨΕΓ. 8 86. 

μὴ νοοῦντες] “γεΐ ππαογ απ ϊη) Ἠοί, 

ἐϊιοιιἦν ἐμεν υναογϑέαπα, ποῖ; ὉΠπ6 Ῥᾶγ- 

{1οῖρ16 ᾿ιανίηρ ἃ 5]Π10 1} Φη ΠΟ 108] οΥ 

ῬΘΙΠΔΡ5 θυ θη ΘΟμΟΘββῖν Θἴουοθ (1) π4145, 

αν. 8 621): ὕπθ ὑοΐαϊ νγαπῦὺ οἵ 1] 

σα! ΠοαδίοηβΒ οα {π6 ρᾶῦὺ οἵ {πθϑὸ 

ἔβδ ποι 15. οΘοηὐγαβύθα νυ] Π 61} δ1ΠῚ85 

δι ἃ ΑΒθοτηρύϊομβΒ. ΤΠ6 οογγθοῦ ἐγ 618- 

ἰαΐίον, οἵ Ῥδυ ΟΊ Ρ]65. νυν 11} Δ νγαγθ 8 

τηοα!ῆθα Ὀν ὉΠ6 οοπὐθχὺ, δ5 1 15. ΤΌΤΩ 

ὑΠ15. ΔΙοπ6 ὑμπαῦ γγ6 ὁδη 18} νν Ώ10}) οἵ 

1.5. 3,02) ῬΟΒΒ1016 1865 (ἘΠΊ ρ ΟΥ̓], Οδτι58}, 

τ] 068], σοισδβϑῖνθ, ΘΟ ἀ 9:1} τη δὶ η] 

ῬΓΘν 118 ἴῃ ὕΠπ6 ραβθᾶσθ ὈΘίοσΘ τ15: [ῸΓΡ 

δχχ. ἴῃ ὑπὸ Νὸνν 1) οβύ. 5βεθ ὙΥ μου, (τ. 

ὃ 45. 2, Ῥ- 307 (ΠΕΓΘ Πονονοι ὑπ6 

1565 οἵ 0Π6 ρατῦ. ἃγθ ποὺ νγ8}} ἀθῆμοα), 

Δα ἴῸΓ δχχ. ἴῃ οἰδββιοὰ ασθακ, {18 

ΤΟ βαὐϊβίδούουυ [118ὺ8Ο οἵ Κυΐρεσ, 

Αργυαοῖι. ὃ 56. το 58ᾳ. Οπ {ΠῸ πορείϊνθ 

ΜΙ 0Ππ6 ρϑγῦ., Θοτηρ. πούθϑ οἢ οἢ. νἱ. 

4. μήτε ἃ κιτιλ.] ΤῊ6 περὰ- 
ὑΐοῃ ὈΙΓατοαύθβ; ὑπ ο]θοὺβ ὕο τυ μ]ο ἢ 

10 ΦΡΡΙ165, πα ] ἢ τοϑρθοὺ ὕο συμ] ἢ 

ὅπ Ἰρποιᾶποθ οἵ {π6 ἴ4]58 ἐθδοιουβο 

δχύθπ 8, 16 βὐδίθα ἴῃ ὄνο οἴδλιιβθβ 

᾿ηὐτοαποοα ὈΥῪ Ππ6 δα]πποῦϊννθ πϑϑὰ- 

ὑϊνεθ. μήτε...μήτε; οορ. Μαϊίῃ. ν. 

34) ΦἈΤΩ68Β Υ. 12, δηα 568 ὙΥΠ6Ι, ΟἿ. 

ὃ 55. ύ, Ρ. 433: 
{ππ|5 σοπιρὶοίθ, 10 Θχὑθη 64 16 ἴο ὑπ6 

ΔΒΒΟΡΓΙΟῚΒ ὑΠ6Υ τῇδ 8 ἀπα {Π6 50] 6 οὐδ 

ΟΠ. ΜῬΠΙΟῊ ὑπο Ὺ τηδ66 ὉΠ τη. 

ΤἊΘΙΓ ἸσΠΟΥΔΏΘΘ νὰ 8 

περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται) “ υλεγοοῦ 

ἐλευ αἤῶλνηι, ΑαὍΠ.,---86011.. “0Π6 βι]οοῦ 

ἀθουῦ ψΠ1Ὸ (ὅγ., Ν α]ρ.) ὉΠΟῪ τηϑῖκο 

ὉΠ61} ἈΘΘΘυ υ ]ΟηΒ: ποὺ “γμαῦ ΠΟΥ 

τηδϊη αῖη,᾿ Ταΐμου, Ῥγθύξομη., Θοτρ. 

1)6 νειίε. 

βεβαιοῦσθαι ἀοε5. ποῦ ᾿ιθγ6 ὩΘΟΘΘΒΑΥΙΥ 

ἸΉΡΙΥ “ οοπύθηϊίοη,᾽ ὅΞὙΓ. ΕΝ τος 

[σοη θη θηε5], Ὀυΐύ, ὃ5 ἴῃ ΤΊ. 11]. 8, 

15. ΒΠΩΡΙΥ δατυϊναϊοηῦ ἴοὼ λέγειν μετὰ 

βεβαιώσεως (“ Βι1τ]αη,᾽ ΟΟἰΗ. ; Θοτηρ. 

ῬΟΙΙαχ, Οποηιαβέ. ν. 155, διεγγυώμαι, 

διαβεβ., διϊσχυρίζομαι), περὶ γὙΘΙΈΓΓΙ ΠΡ’ 

ο ὕπ6 οδ]θοῦ αὐονμέ νυ] ἢ ὉΠ 6 δούϊομ 

οὗ Ὁπ6 νει ἰβῖκεβ μΙαοθ (ποτ, Ο. 

8.47. 6, Ρ9ῳ. 333); Θορϑιθ ΡΟΪΥ Ὁ. “718(. 

ΤῊ σοιηρουπα νορ δια-. 
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8 περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται. οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ 
’ “ἢ 9 "“" ’ ΄“ νι “ , 

9 νομος εαν τις αὐτῳ νομιμῶὼς χρῆται, εἰδὼς τοῦτο, ὅτι 

ΧΙΙ. 12. 0, διοριζόμενος καὶ διαβεβαιού- 

μενος περὶ τούτων. Τπὰβ ὑπθη ὦ δ πὰ 

περὶ τίνων τοίδι το ἀἰΠουαπῦ οὈ]θοὺβ 

(ορρ. ἴο 1)6 ΝΥ.) ; {π| ἔογπηον τϑἔθυυϊηρ᾽ 

ὅο 0868 5] οὔϊν 8 ἀββ 1008, ὉΠ 6 Ἰαὐίθν 

ἴο ὉΠ6 οὈ]θοἰβ ν Β]ς ἢ οα]16α ὑΠθιὴ Του θ: 

80 Ηπίμον, δΥ]θϑίηροσ. ΤῊ ππῖοῖ οὗ 

{μ6 τον 84 ᾿πὐθυγοσδῦϊνθ ᾿ῃ ΡΆΓΆ]- 

16] οἰδιιβθα ἴπνόϊνοθ πὸ ΟΠ Οα]ΟΥ ; 568 

πον, αὙ. ὃ. 25.1, Ρ. 152, ΒΟΓΠΠΔΤαΥ, 

ϑιγηΐ. ΧΙΙΙ. 11, Ρ. 443, 84 {116 ΘΟΡΙοτιΒ 

Ἰιδὺ οἵ εχχ. οἷδε Ὀγ οὐ] θα) 0. 

ῬΙαδίο, Ογϊίο, Ρ. 48 Α. 

8. οἴδαμεν δέ] “Δοιν τὐ6 ἤποιῦ ; 
ὡσανεὶ ἔλεγεν ὡμολογημένον τοῦτο καὶ 

δῆλόν ἐστι, ΟἾγγ5. (ον ἤρην, νἱϊ. 14): 

ὉΌΤΩΡ. ἘΝΟΠῚ 1 2; 1 τῷ, Μὴ: [ἢ 

(αονηυ. τηϑυϑ.), ν1}1. 28. ΤηΘ δέ, 

ὑποιρῇ οογύα! ]Υ ποῦΞε μέν, ΜΌΠ]ου (απ 

ππουίππιαῦθ σοϊηπηθηῦ), 185. 501} ποῦ 

ἀἸγθοῦν ορροβιῦγ θαῦ ταῦμον μεταβα- 

τικόν (Ἰη ἃ γον, ποῦ “αὖ Ὀπὺ “ϑαίθτη," 

Ἠδηά, Τ7ινεἰϊ. ὟΝ ο]. 1. Ρ. 562, σομρ. ἢ. 

425), ἃπ4 {πΠ6 ψΠ0]6 οἴδαβθ ᾿ηνοϊνθθ ἃ 

ΘΡΘοῖθβ οὗ δοποθββίοι ; ὑπ6 [1568 ὕθδο- 

ΘΓ5 τηδθ 56 οὗ {Ππ8 ἰὰνὺ ; 80 ἴδ ΜῈ]} : 

ὉΠΘΙΡ ΘΡΓΟΥ ἰὰν ἴῃ ΟΠ61Γ ἹΠΊΡΥΟΡΘΙ τι56 

οἵ 10 ; οὐ τῷ νόμῳ μέμφομαι, ἀλλὰ τοῖς 

κακοῖς διδασκάλοις τοῦ νόμου: ΤΠοοα, 

ἱ καλός] “ φορεῖ, τπονΆ }]Υ : ποῦ ὠφέλιμος, 

ΤΠθοά., 6 ΝΥ. Τῦ ψου]ὰ βθϑῖῃ ἴο Ὀ8 

{Ππ6 οὈ]δθοῦ οὗ {π6 ΑΡροβῦϊθ ἤο τηδῖζθ ἃ 

[}] δια πηϊββίομ, ποῦ Τ]ΘΓΘΪῪ οὗ 0Π|6 τ|86- 

7υΐο58, Ὀὰὺ οἵ {π6 ροβίὑϊνϑ εασοζίοηοο οἵ 

{Π6 Ιᾶνν ; ὁομρ. πη. ΥἱΪ. 12, 14; 15. 

ὁ νόμος] “ἐλ6 αι, ΒΌΥΘΙΥ ποῦ “ἰανν 

ἴῃ {ῃ6 ρδίγαου᾽ (6116), αύ, 85. 6116 

ῬΡγβοθαϊηρ δχρυθβϑίοη. γομοδιδάσκαλοι 

ὉΠ Ϊβυδ ΙςΘ Ὀ]Ὺ ΠΠΉΡ]165, “ὑμ6 “͵οβαΐὸ 

Ἰανν,᾽ Ὁπ6 Ἰὰνν νγ]0 ἢ} 0π6 [8156 ὕθϑοθυ5 

ἸΠΩΡΓΟΡΟΙΥ πϑθα ἃ Πα ΔΡΡΙΙΘα ο ΟἸγῖβ5- 

ὑϊατῦγ. τις] “απ οΉ6,᾽ 

ὃ. 6., ἃ5. ὅπ σοπίοχῦ 56 6115 Π6ΥΘ ο 5ι6- 

σαβϑὺ, απ ἐεαοίλεν", “πὸπ 46 δι ο 8 

Ἰθσῖθ [οοτὴρ. Ογγ58.1 564 46 ἀοούογθ 

Ἰοααϊθαν,᾿ Βοπρ,, -- ἀπ, ἴδον. πη, 

τηοϑῦ γθοθηὖ 1πὐθυρ θίθυ 5. 

γομίμως] “ ἰαιυχιυίίγ," ὁ. 6. ΔΘΥΘΘΘΌΪΥ ἴο 

0η6 ἀεβίσῃ οὗ ὑπ 6 Ἰωντ; δῃ: ουν!οαβ ἴῃ- 

βίδα οἵ ὑπαὺ οβθοῦνθ ρϑΙῸΠ τη ἃ βῖω 

(Γδρϑυϊθο οὗ ἃ 51Π}118} ΟἿ᾽ 5|161]8}- 

ΒΟῸΠαΙηρ γον) ΜΡ ΐο ἢ) τ 50. οἴδθῃ 

ΟὈΒΘΓυΘ ἴῃ δῦ Ῥδὰ}}5 ΕΡΡ.; 588 ΘΧΧ. 

γιποσ, αν. ὃ 68. 1, Ρ.- Βόο Βα. ΤΠ 

Ἰοριυϊτηδῦθ τι88, οἵ ὕΠ6 ἰἂνν ᾿ιἰᾶἃ8Β. Ὀθθῃ 

γΘΡῪ ΟΠΙΠΟσθηο]ν ἀοῆποιϊ, 6... ὅταν [τι5] 

ἐκπληροῖ αὐτὸν δι’ ἔργων, ΟἾΥ5. 1) 

ΤΏΘΟΡΙ, τ; τὸ παραπέμπειν πρὸς τὸν 

Χριστόν, ΟἜτΥ5. 2, ΤΠμοοά., ΤΠΘΟΡΗ. 2 ; 

ὅταν ἐκ πολλῆς αὐτὸν φυλάττῃς τῆς 

περιουσίας, ΟἾγγ5. 9, ὦσ, ἼΠι6 οὐῃ- 

ἰοχὺ βουγθνεν ΒΘΘΙΠ5. ΟἸΘΑΣΥ ὕο Ἰ᾿ἰπηϊὐ 

ὑπ|85 Ἰοοτυϊπηαΐθ 156, ποῦ ἴο ἃ τι88 60η- 

βιβδύθηῦ ΜΙ 15. πδύτθ ΟΥ᾽ Βρ᾿ ΓΙ [ἢ 

{Π6 αὐδίγδοῦ (ΜϑοΙκ, Θοπρ. “᾽ αϑυϊηϊϑ 1), 

θα νυ {π6 Δ Πλ]5βῖοῃ οἵ ὕπ6 ρδυθοῦ- 

181 ῬΕΪποῖρ]8 ὅτε δικαίῳ οὐ κεῖται ἀνό- 

μοις δὲ καὶ ἀνυποτ. κιτιλ. Τὴ ἔδ]βθ 

ἰβϑοθθιθ, ο. ὑπ6 ΘΟΠΟΓΑΓΥ, ΘΒΒΈΤΗΠΠΡ᾽ 

ὑμαῦ 10 ττα5 ἀοβσηθα ἴον ὑπ τὶ σῃύθοιϑ 

τη), τπῦρϑα ὑΠ6ὶν ᾿ὐουρυθύδεϊοηβ οἵ 1ὖ 

ΔΒ. ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ΔΡΡΘΠΑΙΟ65 ἴο ὕΠ6 ΟὉΒΡΕ] ; 

580 1)6 ὟΥ., Δ Πδβιηρ.., 8]., δη 4 51η}1- 

]αγ]γ, Δ1Ὲ. 

9. εἰδὼς τοῦτο] “ἀποιυίηῳ ἐἰιϊ5,᾽ 

“Βρίῃρ ἀνθ οἵ (“ταῦ ἄθιη ον αδβϑῦ- 

56ῖη,᾽ Υ βρβοῇῃ.) {15 σγοαῦ ὑσαῦῃ ἃηά 

ῬΥΙΠΟΙΡΙ6 :᾿ ΒΘΟΟΠἰΔΡῪ ἃπα ρδυθοῖρ δ] 

ῬΓΘαϊσδύϊοη, τϑίδσγει πο, ποὺ ἴο {πὸ 58}- 

76οῦ οἵ οἴδαμεν (“ ΡΕΥ ΘΠ ]Πδσθη ηπ- 

τῶοτ!,᾿ ἘΠ]Βηοσ, Οὖ8. Ὗ οἱ. τὶ. ν᾿ 298). 

θαὺῦ ἴο {π6 ΤὈΓασοϊπο τις, ἃ Πα βρθοϊΐυ- 

ἴῃ ὉΠπ6 νἱθνγ ὙΥ Π]Ο ἢ. τη αδὺ 6. ὕδικθη οἵ 

ὑπ ἴῶνγ ὈΥ ὑπ8 ὑβϑομθι γνῆ0 θβίσϑϑ ὕὸ 

158 1 ΤΙ Ϊν. νόμος οὐ κεῖται] 

ἐἐλι6 ἴα ἰ5 ποΐ οὐααϊπει., "Π1||6 ἐγδη8- 

Ἰούϊοη οἵ Ῥδῖϊθ, “πὸ Ἰἰὰτν 15. δηϑοῦύεα,᾽ 

15. Τα ῖν]ν ἀἰθίβηβι Ὁ] 86 (5666 Μ|Ιαα]θίοῃ,. 

Ογοοῖ; Αγ. Ὁ. 385 84. δη4 ΟΟΠῚΡ. ΠΙ. 

3. 5, Ῥ. 46, 64. Β.ο56), ἀπ ποῦ νυιὐμουῦῦ 



᾿ς ὧν 0. 1 

" ’ 9 κ 51 Ὁ τ .Ν τ ; Ω 
δικαίῳ νομος οὐ κειταί. ἀνομοίις δὲ και ανυποτακίτοις, αἀσε- 

’, δ ς “- 5" ’ [2 

βέσιν καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρο- 

ῬΙ Δι᾽ ὈΠ1Ὸν ; {π6 ἈΌΒΞΘμοα οἵ ὑΠ6 τ ]οΪ8 

Ὀδϊηρ' γοραγ θα ἃ5. ἀθβισηθα ὕο ΠΉΡΙῪ 

ὑπαῦ νόμος 5. ὑᾷκοη ᾿πἀββπίζοὶν, ἃπά 

ὑπαῦ {Π8 βϑῃυπηηθηῦ 15 ρου [βοῦν σΘΠΘΡΆ], 

--ὁ. 5. ὁ μηδὲν ἀδικῶν οὐδενὸς δεῖται 

νόμου, ΑἸΟΡΒ. ἀρ. δον. Ζονγϊ. τχ. τό 

(εἰὐθα Ὁν Μδοῖς, 8]... ἈΑἃ5. Πονγθυον 

1ῦ 1ῖ5. πον οογίδϊπι ὑπαῦ νόμος, 1118 τ] ΠΥ 

ΒΙΤΏΙΔΥ ΟΣ 5. ὈΟύΠ τὰ ὑπ Ν.7'. ἀπὰ 

ΟἸκθσπευα (566 ὅΠ|6 [1}1 1ἰδὺ ἴῃ ὙΥΊΠΟΓ, 

Ὁ 5 Το τ; Ρ. τοῦ 50)» ΘῈ ΜΠῸῈΠ 

ΔΉ ΔΥΡΉΓΟΙ5, Οαγν ὉΠΟ ΘΟΤΩΤΩΟΠΙΥ͂ εἶο068 

ΒΘ ΉΥ “ὑπ6 Μοβαῖο ἴων ̓  (οοτηρ. ΑἸῇ. 

ον Ποην. 11. 152), ὉΠ δἃ5. ὑπ|8. 5658. 15 

Ῥούῃ βυϊθα]θ ἴῃ ὑπ6 ργθϑθηῦ ῬαβθαρῈ 

85. ἀβῇπίπρ' ὑπ6 ὕσιιθ Ῥαπούϊοπα οἵ ὑΠ68 

ἽΜοβαῖο Ἰᾶνγ, δηα ἰἴ5. αἷἰδο οοϊποϊ θηῦ 

να} δύ ῬΑ] Β ΡΘΠΘΓΆΙ νἱθν Οἵ 105 τὸ- 

Ἰαΐΐοπ ὕο ὑπ ΟΠ τϊδύϊαη (οοταρ. ΕΟ πη. 

ΥἹ. 14, Δ]. 111, 10, 81.}, γγϑ τϑύδιη στ ἢ 

ΟἸἾγυϑ. δπα ὑΠπ6 σοῖς αχροβιύουβ 088 

ἀοβπῖίθ τθέθγθποθ οἵ νόμος : 50 1) ὙΥ., 

Ἡσυΐμον, Ὑ]ββίηρ'., ἃ]. δικαίῳ] “ὦ 

γἱρ)έοοιδ ἡνατ.᾿ ὙΠῸ οασοΐ ταθϑηϊπρ' 

οἵ δίκαιος μΠᾺ5. ὈΘ6η. βοπιθυγῃδὺ αἰ ν- 
ΘΕΌ εβυϊπηαῦθα: ἴῦ νου] βοὴ ποῦ 50 

Τα ἢ, οα {πΠ6 ὁη6 Πδηα, 88 ὁ δικαιω- 

θείς, γ᾽ ἢ ἃ 7ογηναΐ, τθίθγθμοθ ἴο δικαίοσ. 

ἐκ πίστεως, τιον" γοῦ, οπ ὕπΠ6 οὔμϑι, 50 

0016 8ἃ5 ὁ κατορθωκὼς τὴν ἀρετήν, 

ΤΠΘΟΡΙ., θὰ} ταῦπου, 8ἃ8 ὕπ6 οοῃίοχὺ 

ΒΘΘΙῺΒ 0 ΤΘΘΌΪΓΘ ΔΠ4 ᾿ΤηΡ]γ, “ 7ιϑύι5 

ῬΘΙ βϑ που Ποαίϊομθιη,᾽ του. (οοιηρ. [)8 

Νγ.), μ6 ψἘπὸ ((π {π6 ᾿δηρτιαρθ οὗ 

ΤΟΪκον, 56))ηυ. 11. 7) “π85. ΠΪΒ. ΠΙΘΆΒΌΓΘ 

οὗ ἔγαϊῦ ἴῃ ΠΟ]ΪΠ688:᾽ οοτηρ. ὙΥ̓ δίοι]. 

«Π 5 7}: Ν ΟἹ. ΥἹ. Ρ. ἡ: 

ἐπαοίοα,᾽" “δῦ ροβίύα, ΚΝ αἱσ΄., “ἰϑῦ 88- 

ἘΠῚ, αοῦμ. Νὸο βρθοῖϊὰϊ οἵ' Ῥϑου]αν 

ἔοτοθ (( ΟΠ 8 1{Ππ6 τη] θα Ἰοὐ]οΠ15,᾿ ΡΊ56. ; 

“ΟΠ ΒΙ τη οὖ ἀθβϑυϊπαύϊο,᾽ Καὶ δίῃ. 8Ρ. 

ῬΕ116) 15. θα ἴο Ὀ68 δϑϑϊστιϑα ἴο κεῖσθαι, 

10 Ῥοίηρ ΟὨΪΥ τι86α ἴῃ 1.5 ῬΓΌΡΘΙ δη 

ΟἸαββίοα Βθη56. οὗ “ϑηδούτηθηϊ,᾽ ἐ6. οὗ 

Ἰῶνγ8 ; ΘΟΙΏΡ. (Θγ ἢ ῬᾶΒΒΙ γ ΘΙ, «61, (. 

κεῖται] “ὦ 

δ 250. 2) Χαμ. 7Π7]6ην. 1. 4. 21, τοὺς 

ὑπὸ τῶν θεῶν κειμένους νόμους, τι {Π6 

ὨΌΙΉΘΤΟΙΙΒ ΘΧχ. ἴῃ Ν᾽ εὐβίοθϊῃη, έ γρίκο, 

δ ἃ ὑπ ῬΠΓΑΒΘΟΙΟΡΊΟΆΙ δηποίδίουβ. 

ΤῊ6 οὐἹοῖη οὗ ὑπ ῬῇγαβΘ 5615 ἀπ ἴο 

ὑμ8 Ιάβα, ποῦ οὗ τπθσθ ἰοοδ] ροϑβι(ϊοι 

(“ἴῃ Ῥαῦ]οο οχροῦὶ ἰθίαθ 72666),᾿ 

ἌΚ νρῖκβ, Οὐβ. Νο]. π, ρ. 349), Ραῦ οἵ 

ΕἈχιγ,, ᾧΦο. (οοιαρ. Ποβὺ ἃ. ῬαΪπι,. 
Ποῦ. 5.ν. 12, ΝΟ]. 1. Ρ. 1694) σιϊοῖ 

15. Ἰηγοϊνϑα ἴῃ {π 56 οὗ κεῖσθαι. 

ἀνόμοις δὲ κιτ.λ.} “ὁυέ 701 ἰατυΐο58 

παῖ πὐλγἶ} ρογϑοη5.. ΓΠΘ ΤοίἝγΘμῸ68 

οὗ ἀνόμοις ἃτιά ἀνυποτ. ἴο ν]ο᾽ αἰΐση οἵ 

αἰνῖπθ δ μαμηδη ΙΒ ΥΘΒΡΘΟΌ ΘΙ 

(1,60) 15 ἱησϑπΐουβ, θαὺ ἀοιθύα]. Βοίἢ 

ΠΡ ΟΡροβιθίο ἰο ἴων : 8 ἔουιηΘΓ 

ῬΘΥμαΡΒ, 85. ὕπ6 αθυϊναθοη 5668. ἴθ 

ΘΟΠΥΘΥ͂, ὃ ΤΠ 18 ΡᾶΒβῖνγθ ἀἰβυορανα οὗ τ ; 

{μ6 Ἰαῤίθυ, δ8 15. ἀθυῖν. 415ὸ βαρροϑίβ 

(ὑποτάσσεσθαι -- Βροπύθ Β.ΡΙ ὕ6 16, 

Τιθύτη. ϑγηοτι. 11. Ὁ. 3), ἃ ΤΏΟΥῸ ϑούϊνθ 

νιοϊαύϊοπ οἵ 10 ἀυίβίησ ἰτοτη ἃ το γδούου Ὺ 

Μ11:; οορ. ΤΊ. 1. το, σμθγ ἀνυπό- 

τακτοι βύδη5 ἴῃ ΠΘΔΥ ΘΟΠΠΘΧΙοη τ ἢ 

ἀσεβέσιν καὶ 

ἁμαρτ.] “κπηροασίῃ απ 5ὐημἰ.᾽ ΠΘΕΘ 

ΘΡ᾿υΠμθὺβ ἃγθ 8150 οοῃπθοίθα ἴῃ 1 Ῥοῦ. 

Ἵν 18, ΠΠΒτΟν πὶ 51)» ὙΠῚΘ Γ᾿ ΠΕ 

ϑθοογπιεῖ Ῥαὶρ Ροϊηὐβ ὕο νγαπῦ οἵ τϑνϑὺ- 

Θηοθ ἴο Οοα; {π6 ἐμένα ἴο ννδπί οὗ 

1Π ΠῚ Ῥατὶν πα ΠΟΙΊΠΘΒ5; {πΠ6 Κουιγέλ 

ἴο νγαπῦ οὗ θυ ϑὴ {Ππ Θοτημηοιθϑῦ Πατηδῃ 

ΤῈΘ Τιβὺ 15 οἱ οβθα ὈΥ͂ δι δπιι- 

ἀντιλέγοντες. 

[66 ]1ηρ,, 

τηθγδύϊοη οὐ Βρθοῖδ] νίοθβ, 

ἀνοσίοις) “τἰὐηλοῖν ,᾽ ΟἿΪΥ Ποῖ δηΐ 

2 ΤΊη. 111. 2. Α,8 ὅσιος ἃπα ὁσιότης 

ΒΘ61ὴ; ἴῃ 811 {Ππ6 ρῬαββαρθθ ὑγθτθ ὕΠ6Ὺ 

16. πι588 ὃν δὺ Ῥαμ], ὅο σΟηνΘΥ Ππ6 

ποίϊοη οὗ ἃ “ΠΟΙ͂ ρυτέν" (566. πούββ 

οπ ρῆ. ἵν. 24, ὅπ Ἡδδιοθα ἐπὶ ἴοο. ; 

ΘΟΠῚΡ. αἷδο ΤΊθπο, ϑγηοη. Ῥατὺ 11. 

δ. 238), π6 βᾶτηθ ἰάεῷ 185 ῬγοΌΔ θυ ἰη- 

γοϊνοα ἴπ {π8 ποραύϊνθ. ΤΠπ6 ἀσεβὴς 

15 ἀμ ΠΟῪ ὑπροσρι 1}15 Ἰδοῖς οἵ γε 6) ὉΉ0ε 



12 ΠΡΟΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ Α. 

’ Α ’ 9 ’ ’ . 

10 λφαῖς καὶ μητρολφαις, ἀνδροφόνοις, πόρνοις, ἀρσενοκοι- 
9 εκ ’ 9 ’ Α » 

ταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, εἐπιίιορκοίς, καί εἰ τι 

Φ ω ε , ὃ ὃ Χί ς ῬᾺΙ Ν Ἂν 

11 ετέρον τη υγιαινουσήη «οασκα ᾳ αντικεῖίται. Κατὰ Τὸ 

{86 ἀνόσιος ὑῃΠΡΟΌρΡ᾽, 5 Ἰδοῖς οὐἨ ὁγηεὶ' 
»ιιντέη. ΤΊῊ6 τ88 18. ΟἸΔΒΒ10 8] δι- 

ὉΠΟΥΒ 15 ΔΡΡΥ. βοιηθυῃαῦ αἰ θυθηῦ; 1ὑ 

ΘΘΘΙΩΒ ὑθθτθ ταῦθα ὅο της “᾿ηρ θυ ἢ 

(ΡΙαΐο, Φιυξάνρλν. Ρ. 9 Ὁ, ὃ ἂν πάντες 

οἱ θεοὶ μισῶσιν ἀνόσιόν ἐστιν), {π᾿ ν]ο1- 

ὑϊοπ οὗ γα5 ἴῃ φοῃύγϑἸϑυϊηούϊομ ἴο 7ι|5, 

ψν Ποῦ θν ἔῃ 105 Πρ ἢ Θϑῦ 5688 1π σ᾽ ϊου, 

ἴο πὸ οὐδ (6... ὥΐοβο]. Ἐπιρὶρ. Ζεο. 

“7ό, τὸ μὲν πρὸς θεοὺς ἐξ ἀνθρῴ- 

πῶὼν γενόμενον ὅσιον καλοῦμεν : ΘΟΙΏΡ. 

ϑιρρὶ. 377}, ΟΥ̓Ϊπ 108. ἸΟΥΘΙ ΒΘ η88 ἴῃ 

τϑ]αύϊοι ὅο ραγθηΐβ ἅπα Κἰηαάγθα, 6. α. 

Χοη. Ογῆο. ΨΠΠ. 8. 27, ἀνοσιωτέρους 

περὶ συγγενεῖς : 5886 ΤΊ Ππ, ΑἸ ὙΠΟ. 

Ι. Ρ. 25. Ἐθπμοθ {Π6 ἰγραποηὺ σοι Ϊ- 

πϑύϊοη οἵ ἀνόσιος ἃπὰ ἀδικος, 6... ΒΊαὐο, 

Οογη. Ῥ- 505 Β, 7Ζεσρ. νι. Ῥ. 777 Ἐ, 

Μοριιδί, τι. Ὁ. 363 Ὁ, οορ. Τλεαὶ. 

Ρ. ττό Ὁ. πατρθλῴαις] “ϑηυ 6} 
ἊΝ 0, κω ρ 

φῇ γιυηιον», «Οστυ σι}... 30) 
Υ 

[απ Ῥϑγουξιιπὺ ρϑίτθθ θοῦ} ὥγγ.: 

ποῦ “υ ογ6}5 οἵ [δυ]Πθυθ, Ααΐῃ, 

Ῥούμ ὑπ6 ἀεγϊναύϊοη. (ἀλοάω, ὀοΙΏΡ. 

Αὐἰβῦορ!. “αν. 140) ἃ {Ππ6 βἰμα αν 

8568 οὗ ὑπ8 ψοτὰ ἴῃ οοοά δ] 015. (6. {. 

Τοιλοβίῃ. 7Ζίηροον. 735, Αυϊβίορῃ. Δι. 

[327, ΦΟΙΩΡΑΤΘα τῦῖῦῃ 1331. 3η 6 ΘΕΌ. 

Τιγβίαβ, Τ᾽ θοηιν. ττῦ. 8) ν11}}} σου θη ]ν 

ννδυτδηῦ {115 τη] ἀθι ὑγαμβί δϊοιι ; ΘΟΠΊΡ. 

Θαϊάαβ, πατραλοίας, πατροτύπτης᾽ καὶ 

πατραλῴας ὃ αὐτός, ἃπιὰ ῬΟ]]. Οποηναϑέ. 

ΠΙ. 13, ΠΟ δνϑη θχύθησε 1ὐ ἴο οἱ περὶ 

τοὺς γονεῖς ἐξαμαρτάνοντες: 5ῖτη. Ηδ- 

ΒΥ01). πατρᾳλ." ὁ τὸν πατέρα ἀτιμάζων, 

τύπτων, ἢ κτείνων. Τῦ 5ε6η5 δἴβο 

ΤΊΟΤ6 οοπδέϑύθηῦ φῦ {π6 οοπίσδχί, δι 

{μ6 οὐἱπὴθ οἵ μρδυυϊοϊάθ οὐ μηδύσιοἱ 8 

ψγου]α ΠΡ ΓΑ ]Υ Ὀ8 ΘΟΙ ρα ΓΑ ΘΙ Υ ΤΆΓΘ, 

88 αἰϊηοδὺ (6 νη ἴῃ ἃ ῬᾶσδηἾ 5 1468, 

ΘΟ. ΟἼἴσογο, 970 080. 6. 25) οαὐ οὗ 

ὑΠ6 βρθοϊαὶ σοῃὑθιηρ]α ϊοι οὗ ΔΠΥ͂ ἰανν. 

Αραηδῦ {π6 ΟΥΠπῚ8 οὗ {π86 ἰδθχὺ {118 

Μορβδῖο ἰὰνσ μα τϑᾶὰθ ἃ ργον βίοι, 
Ἡχοάιτβ χχί. 15 (Ο05. ὕπ8γθ ἰἴ5 πὸ δια ]- 

ἰΐοῃ ΠῚ), ἃ8 ἴῃ νϑῖ.. 12), Θοιηρ. μον. 

ΧΧ. 9. Τ)8 ΤΟ] ]ηρ' ἀνδροφόνοις 5πρ- 
ῬΙΊΘ5 πὸ ἀτρηατηθηὺ ἀρδϊηδῦ {Π15 Ὁγ8 8]. 

(06 γν.); 5ὲ ῬδᾺ] 15 οθυϊουβ νυ ἔο]]ον- 

ἴησ {Π6 ογάθν οὗ Π8 σοιητηδηἀτηθηίβ. 

ΤῊΘ θῶ] Αὐδο ἕοτῃη 15 πατραλοίας ; 

ΤΈοτι. Μᾶρ. Ρ. ὅ95 (64. Βε:π.), ΑἸ- 

Ῥονι, Οὐ. Ρ. 304. 

το. ἀνδραποδισταῖς] “ηλενι-5ἐεαῖ6)8 ," 

“ΙΑ ρΊαν 5 (ΟἸσογο, εμέ. γαΐ. τ. 2. 

2. 6), ἐ.6. “4] ν6] ἔτϑπάθ νϑὶ δρϑυϑῶ νἱ 

ΒΟΠΉ]Π65 ΒΕ Λα ἐτιτ ταῦ ΤῸ ΤΠ, ΟΙ 115 

νοπάδηῦ,᾿ Υ οὐδὺ, ἃρ. ῬΟ]. ϑψγ). ; ΘοΙΩΡ. 

ῬΟΙ]. Οποηιαϑβί. 11. 78, ἀνδραπ. ὁ τὸν 

ἐλεύθερον καταδουλούμενος ἢ τὸν ἀλλό- 

τριον οἰκέτην ὑπαγόμενος (64. ΒεΙ(..}); 

ὃ, ΤΘρυ]βῖνθ ἀπά οχασοθιαῦθα νἱοϊαύϊοῃ 

οὗ {1Π8 οἰγλί, σΘοτατη δ ἀπηεπῦ, ἃ5 ἀρσε- 

νοκοιτεῖν 15. 51 Π1]ΔΤ]Υ ΟἵἩἨ {π8 ϑβευθηΐδι : 

ΠΟΥ ἃ16 φγοιρθα τ} δραπεταὶ πα 

μοιχοί, ῬοΟΙΥΌ. Πῆ͵ϑέ. Χιτ. 9. 2, το. 6; 

ΘοΙῊΡ. Βοίη, Ογίηυϊ)αϊγοολέ, Ρ. 5386 56. 

ΤῊΘ Ῥϑηδ]ν οἵ σθαι 15. αὐξομθα ἰο 

{15 οΥἶπηθ, Ὀὔχοδαβ χχὶὶ τό, δαί. 

χχῖν. 7: 80 ΔΡΡΥ.- ἴπ Β0118 ῬΡᾶρϑῃ 606488 ; 

588 ϑιιγΖ. ζεα. Χοηορῖι. 5.ν. 

ἐπιόρκοις] “ }ε)7ι)" εἶ ρογδοη5,, Ααὐῃι. : 

“ἐπίορκοι βΒαπῦὺ οὖ 1 αυἱ αποα 7υτὰ- 

νϑγῦαηῦ πο Τὰοϊπηῦὺ (Χ6η. 4 φεβίί. 1. 

12, ΘΟΠΡ. 11) οὖ 1 αὐτὶ αποα [ΑΙ 511) 

6586 βου πηὖ Ἰαταύο ΔΙ πηδηΐ,᾿ Π ΡΠ]. 

ῬΘΡ] ΡΥ 15 ΒΡΘΟΙΔΙΥ πιθη ]οη θα ἴῃ Τι6ν. 

ΧΙΧῚ ΤΩ εἴ τι κατὰ. 15 ποὺ ἔογ 

ὅ τι (Μ801.) Ὀυὺ 15. ἃ ΠΟΘ. ϑιηρμαῦϊς 

ΔΠ4 ΠΟ] θῖν ἔουτη οἵ δχργοββίοῃ. Τῦ 

ἸΠΡ]165. ὑπῶῦ 811] ΤΟ 8. οἵ β᾽ πα] Π685 

μά ποὺ Ῥθθὴ βρθοϊ σα! ν τηθηὐϊομθί, 

Ῥαῦ ἐπὰὺ 411] ἃ186 ἀβθβίσῃθα ἰο Ρ6 ἰπ- 

οἰ 64 : ΠΔΡΙΙ6] (0205, Ὗ ο]. 11. Ρ. 562) 

ὙΘΥΥ ΔΡΡοδβίύθὶ νυ οἱὔθβε. ῬοΙυῦ. “7156. Ἀ. 

ο83 [ΧΥ-. 18. 5], οἰκίας καὶ χώραν καὶ 

πόλεις καὶ εἴ τι ἕτερόν ἐστι Μασσα- 



{τ ΤῸ: ΤῚ: 19 

εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου Θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην 
" ΄ 
εγω. 

νίσσου. τῇ ὑγιαι- 
νούσῃ διδασικ.] “ἐλ 8ουηπὰ (ΠεαϊεΠζιι, 

--ποῦ Λεαϊιηίυϊηγ, ΜΌΟΒΠ.) ἀοοίνἧηο.-᾽ 

καλῷς εἶπε τῇ ὑὕγιαιν, διδασκαλίᾳ, 

ἐκεῖνα γὰρ πάντα πάθη ψυχῆς ἣν δι- 

εφθαρμένης, ΟἾγΥΒ, ; Θομαρ. Ρ] αὐδτΟ ἢ, εἷς 

Ζῖθον. αιο. ὃ 9, τῆς ἀδιαφθόρου καὶ 

ὑγιαινούσης παιδείας, 10. ὃ 7, ὑγιαίνον- 

ΤΠ ἴοστηυϊα 

ἰ8. ΠΘΔΡῪ ᾿ἀθη θα] 1ῃ τηθϑηϊηρ' νγὶὺ ἢ 

ἡ καλὴ διδασκαλία, οἰ. ἵν, 6, δη4 ἡ 

τος καὶ τεταγμένου βίου. 

κατ᾽ εὐσέβειαν διδασκ., οἾν. νἱ. 3, δα 

βύϑπαβ ἴῃ οἷαι τι βισοδβίϊνο ὁθῃ- 

ὑγαβὺ ἴο ὕΠ6 51: ΚῚῪ (ΟΠ. νἱ. 4) ἃπα τποῦ- 

ΡΙα (2 ΤΊΠπ,. 11. 17) ὑθδοβῖηρ' οἵ «6 15} 

δοβῖβ, ΤΠ ρῬιδβοηῦ ρᾶγῦ. βθϑῖὴβ ο 

ΟΠγΘΥ ὑπο Ιάθῳ οἵ ριθβθηῦ οχἰβϑύϊηρ' 

ΠΘα 1655, το ἢ ννῶθ ἴο 6. τηδῖτ- 

ἠαϊπθα πη ποὺ ἀδθρνᾶνθά ; ΟΡ, 

γνγ αίϑυ!. Τγίνϊίγ, Ν' ὁ]. ττπτ. Ῥ. 400. 

6 χρυ ββίοηβ ὑγιαίνουσα διδασκαλία, 

2 ΤΊπι, ἴν. 3, Τιῦ. 1,0, 11. 1, δη4 ὑγιαί- 

νοντες λόγοι, τ ΤΊΠ). γἱ. 3, 2 ΤΊ. 1, 

12 (οοτηρ. ΤΊ, 11. 8), 1.6 ρβου] αν ἴο 

ὑπ86 Ῥαβύοτῃι ᾿ριβῦ]65, δηα μῶν ἔτγθ- 

ΘΗ θη ἀγρθα 45. “ππ- ῬΔΌ]ΪΗΘ :ἢ 

ἴο ὑμῖ8 {π86 δίδει: οἵ ΝΥ ]ΘΒΙΠΘΟΥ (01), 

ΤΊ: 1. 9) βΘθῖὴβ []ν δα Βα ιϑίαοίουν --- 

νἱΖ. ὑπῶὺ ἰῷ 15 1616 ο δ βύγεβδθ ἸΡΟῺῚ 

50 ἢ δπ τιβαῦθ, Π]6 85. ἂὖῦ ὕπΠ6 βδπι0 

{πη 6 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΕ ἴπρ' ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚΒ ΟΠ Ὀ6 

γτοάποβα ουὖ οὗ δύ ῬδῈ]᾽5 οὔμον Ερρ.; 

γν Ὠ1ΟΪ. ταϊρῦ δι Ὁ] ὑδὶςθ ὑπ6 ῥ᾽ δοθ 

5686 ἴῃ ΔΏΒΨΘΥ ἴο 

ΞΟΠ] ΘΙ θυτηδοπ ον, ῬΊΔποΙς, δοηνονἠυ εέη, 

Οούι, τδοδ, Ββοκπδιβ, ϑρεοίηιοιν Οὗ. 

Τήηρσ. 1810, 

οἵ Ὁπ6 φιθβοηῦ ; 

ΤῊΘ. τηϑ]ουν οὗ 

ὉΠ|658 ΟὈ] βού. 8 ἃ. γΘϑ]]Υ Τυπι δηλ θηὺ- 

Δ} Ὁπουιῦϊοα]. Τῇ ἴῃ {πθ868 ΤΡ. {π6 

ἈΡοβύϊθ 15. ομδγδοίθυιζίηρ ἃ αἰ οσθηῦ 

ΤΌττα οἵὗὁἨ ΘΡΤΟΥ͂ ἔτοτη ΔΏΥ ΜΒ1ΟΝ Π6 δή 

ῬΓΘνΙΟΙΒΙΥ ἀθβουῖθθα, δα 1Γ {Π6 6χ- 

ῬΥΘΒΒΊΟΤ 5. μ6 Π88 τηϑθ πιϑθ οἵ δατηῖνα- 

υ1γ ἃπα ἐθ] οἰ οα8]γ ἀδρίοῦ 10, ΠΥ ἃγ6 

γγ6 ἴο τοραρα ὕπουα νυ ὑπ ϑαϑρϊοΐοη. Ρ6- 

οδι56 ὑπο ἀο ποὺ ὁσοῦγ ἴῃ οὔθ οῦ ἘΡΡ. 

ΠΘΙΘ. τα] ]ν οἰὐδδίηυϊία)" ΘΥΓΟΥΒ ΔΓΘ 

ἀθβουθθα  Τηαὺ ὑπογθ 18. ἃ οθγύδῃ 

αἸΠθσθηθθ ἴθ {π6 ἰδηριδσα οἵ {π680 

ἜΡρ. ν8 ἴτβεὶν δτηϊῦ, γϑῦ 581} 10 15 ποῦ 

οπ6 1 τσ ὑπδη τγ6 ΠΙΔΥ πδίαγα}} 

δχρθϑοῦ πότῃ ὑ}16 [Ὁ γ πὶ οὗ βὐγουβ ἀθβουι θα 

(580 Ηαῦπου, δ ἰηἰοϊέ. Ῥ. 52), ὑπ6 ἀδῖθ 

οὗ 686 Θοπιροβιθοη (586. πούθϑ οἱ σε. 

3)», δπ4, ροββιθ]ν, ὑπ6 αρθ ἃπα ὄχρϑ- 

ΤΊΘΠΟΟΒ οἵ {π6 ᾿πβρὶγθα ϑαῦ που ; ΘΟΠΊΡ. 

(ποκα, δι ηἰοϊί. ὃ 48. 2, Ρ. 402 (64. 

2). Τῦ 15 ἴο Ρ6 τορυϑύθα ὑπδῦ 50 8016 

ὃ ὙΠΠΘΡ ἃ5 ΒθυιΒ. Βποι 4 501}} ἔθ6] 

αἸ ΠΟ 165. ἀθουῦ ὑπ6 Δα} οΥ ΒΡ οὗ 

0815 Ε'Ρ. ; 568 ἰβ σόϑοῖ.. (65. Ν.7΄. ὃ οο, 

ῬῚ ἡ; 

11. κατὰ τὸ εὐαγγέλιον] “ αὐζογά- 
Ἴη ἴο ἰμ6 (Ἰοβροί ;᾿ βρθοϊβοαίϊοι. οὗ 

ὑπαῦ τυῖῦ πΠῖο. 411 0Π6 ἴουθροῖπο 15 

π᾿ Δοοουλπμοθ, ἽΠπουθ 15. ΒΟΠΊ6 [Π{{16 

αἸΠουΥ ἴθ {Π6 οοπποχίου. ΤΉΤΘΟ 

σοηβίγ ποῦοη5 πᾶν θα ργοροβθα; ἐπῸ 

οἴδθιθθ Πὰβ. θθθη οοππθούθα (α) ψ ἢ τῇ 

ὑγ. διδασκ., Ῥ6πρ', [,60, ῬΘΙ116, 4]. ; (ὁ) 

νΊἢ ἀντίκειται, ΜδοΙς, ΜΦΟθ., οοτηρ. 

«᾿ αϑύϊη. 2 ; (0) νι ἢ ὅπ 6 συ Π 016 Του θροϊηρ' 

Βθῃὔθῃ66, ΘΕ . 9 ξα.,; )6 ὟΥ͂., ἩυτΠοχ, 

γν Ἰοβίησ, ΟΥ̓ {1|656. (α) ββθῃὴ8 οἰθαυν 

ϑυδυητη δύο Π ν᾽ απύθμλ }]6 : ΤῸγ ὑΠ6 δι- 

(1οῖ6 [Ππβουύθα ἴπὶ [)} , ΟἸάτγοιη., Αὐρ., 

Ῥοοτι., ΔΨ α]ρ. ; ΒΆ5.1 οαπηοῦ )8 α|8- 

Ροηβθα ψ]ῦΠ, ἃ8 ΤΏ ΘΟρΡΗ. ἴπ ΕΪ8. 971058. 

τῇ οὔσῃ κατὰ τὸ εὐαγγέλ. ἰδοϊῦν δ(- 

μϊῖ5. Ασαὶπ (ὦ) 5. δα βρϑύϊοα!ν τπ- 

Βα ιϑίδούοσν, 8ἃ5. ὅπ βθηΐθποθ ψοι]ά 

ὑππ5. θ6. ὑδιιοϊοροιιβ, ὑπὸ ὑγ. διδασκ. 

θδίηρ ΟὈνιουθν ἰμθ πηρονῦ οὗ {πὸ 

εὐαγγέλ., 1 ποῦ αν ΘῊ ΒΥ Ποηυ τηοῖ5 Μ 11 ἢ 

τὸ; ΟΡ Οἷν ψ| 1; 3. {ππ||: ὑπδπ 

(0) 18 δίομιβ ὕθῃδθῖθ : Π6 Α ροϑβϑί!8 β0Ὁ- 

βύδηὐϊαῦθϑ πβ. Ῥοβιύίουι5. ὡθοὰὺ ὑπ6 ἰὰνν 

Δα 15 ΔΡΡΙΠσαύϊοιι ὈΥ ἃ τϑίθγεποθ ἴο ὑπ 6 

ΟΌΒΡΕΙ. 

οοἰποϊάθηῦ νυ ἱΠι 105 ὑθδομίπρ' πιὰ ῥυΐα- 

ΗΒ ῥγθβθηῦ ΒΘ Ό]ΟΙ5. ὙγΕ Ὁ 



11 ΠΡΟΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ Α. 

ΤΟΠΔηϊ Ἡϊῃ νΠ0 6- Κ ὯΝ ’ Ψ Ὁ, ὃ ΄, ’ 

12 αι χαριν ἐχὼ τῷ ενουναμώσαντι μέῪα τπυυθίθα {Ππὸὐ Ο5}Ε1 το 
16, ἃ: ὙΥΠ10 σ᾿ ἃ5 Π167- 

ΟἾΓῚ] ἐ0 16 ἴῃ Τὴν ἰβΟΥ̓Δ ΠΟΘ ΔΩ 111}}}8- 
Ποῦ: το Ηΐμ θ6 811] Ποποῖ δα ΘΊΟΙΥ. 

2. Καὶ χάριν ἔχω] ὅο ΤΊ5ο].. (64. 2, 2) τ ΚΤ, ; σγθαῦ τη] ουὶ ὑν οὗ 1η885. ; 

ΟἸδγομι., Θοὐμ., ὅ τ. (Ὀοὔ]), ἃ]. ; Τατα., (ὔσαιϊη. (6 Χ0); Τιιοϊῇ., Αὐουϑῦ. (ἔἶεο., 

(γίοοῦ., Βολοῖ;Σ). ΤΠ οοπηθούϊηρ καὶ 15. οὐ 64 ἴῃ ΑΒ ΟΝ; ἃθροαῦ τὸ 1188. ; 

Αὐυρ,, Βοοῖπ., δ αϊρ., Οορί., Ζύ. (θοῦ), Αττα. ; Ομγβ., ΤΠθοα., 8]. ; ῬΕΪ., 

γΊρ., Βεα, (2711, Ῥτοϊορόιη. Ρ. ΠΧΧΧΙΝ, Ζαοίιηι., Πιίλιεν, Τίδοϊι. δα. τ). ΤΠ 

ῬΓΘΡΟΠθνᾶποθ οἵἨ οχύθυ μϑ] Δα ΠΟΥ 15. ὉΠ ΔΡΡΥ. ἱπ ἴανοιῖμ οὗ ὉΠ6 ΟἸΠΙΒΒΙΟΝ. 

Ῥϑεπαρϑ5 {π6 ἸηύθΡ δ] γραπηθμὖβ 5] ὉΠ] Ῥγθροπθγαΐθ τῃ ὑπ οὐ οι αἸγθούϊοι : 

ἴον 1, ὁπ {π6 ομ6. μϑηα, {π6 ᾿πηρουύαη ΟΥἸΌ1041 ΡΥ] ΠΟΙ0]6, “ ΡΤΌΟΙΝΙ Ἰθούϊομὶ 

Ῥγεοδῦαῦ ρά αϑ᾽ (οοΙηρ. ΤΎΘΡ61165, δ υἱη οι Τοαὲ οὐ Ν.7., Ὁ. 221), ΒΘΘΙῚΒ ΠΘΓ6 ἴο 

Πια ἀπ ἈΡΡ]]οα οι, 5011, οα ὕΠ6 οὐποσ, ὑΠ|6 ᾿πβϑυ οι οἵ καὶ 15 αἸΒΌΙΠΟΙΥ ἴηι δο- 

ςογάδποθ ναῦν δῦ ῬΔῸΪ 5 τιβα οἵ ὑπῶῦ ρμαγύϊοϊθ. ΠῸ5. ὕΠπθη ἃ5 1ῦ 15. ροϑδίδίο {πεῦ 

{Π6 οτηββίοη οὗ καὶ ΠΙᾺ πᾶν ἃΥΊ56) τΌΤη ἃ τηϊβύδκουι ἰάθῶ οἵ ὑΠ6 Θομπθχῖοη οὗ 

ἐγὼ νυ χάριν ἔχω, ἃ πα 4130 ἃ5 ἴῦ ψου]α ἰθανθ ἃῃ ΔΌΣ ρύπ ϑϑ ποτ ΠΑΤΪΥ 

πϑῦτγαϊ, τγϑ 501Π τϑῦαϊπ, [που ἢ ποὺ ὈΥ ΔΠΥ͂ ΠΙΘΘΠ5 Ὑγ] ἢ οοπβοποθ, {πὸ τοδαϊηρ' 

οἵ Τιϑολμοπ ον. 

ΟἾΡΙ65: 50, ΨΘΡῪ Β΄ τ ΠΑ], Ποηι. 11. τό ; 

8686 ΜΙουϑι ἐγ ἰο6., ἃΠ4 οἢ κατά, ὙΥ̓ΊΠΟΥ, 

αν. ὃ 49. ἃ, Ρ. 357, σοῃ0. πούββ οἵ 

Πα Ε- τῆς δόξης] 

15. ποῦ ἃ 16 γ8 φσϑηϊξινα οἵ ηικαίξίν 

(οοτηρ. ΝΥ ἴμδγ, 61. ὃ 34. 3. Ὁ, Ρ- 211); 

Δ 84 ΟΕΪΥ Θαπναϊθηῦ ἰο ἔνδοξος, Β6Ζᾶ, 

ΑἼ1]}., 81.. θαῦ 15 Ὁ86 σϑη. οἵ {πὸ οοη- 

ἰοηίς; 866 Βδυμμαγαᾶγ, Θγηΐ. 111. 4.4; 

Ῥ- τότ, ϑομθαθι, ϑγηΐ, ὃ 17. 1, Ῥ. τού, 

δ η4 πούοβ οὐ "Ὀ0ῆ.. 1. 15: ἃ Πα] 60Π}Ρ. 

2 ον. ἵν. 4. ΤἼ8 ρουυ οἵ αοα, νψ]ι6- 

ὑπεν ἃ5. δυϊποθα ἴῃ Π6. βιυῆθιϊησβ. οὗ 

ΟἸιεῖδῦ (ΟἿ τ 5.) οὐ ἴπὶ {Π|6 ΤΊο] 65 οἵ Ηἰβ5 

ΒΟΥΘΙΘΙΘῊ σΤᾶσθ (1)6 ὟΝ), 15 ὍΠ6 1107}, 

ὑπᾶῦ ννμῖοῖ 15. σοηθαϊηθ ἴπ πα τὸ- 

γϑα]οα Ὁγ {116 ο5Ρ6], “απο 1)εὶ τηᾶ- 

Ἰοβύωθθμῃ οὖ ἱπητηθηβᾶτῃ Ῥ]ουῖαμη [ΠΟ ΠῚ. 

ἴχ. 23, ΒΡἢ. 111. 16] οχρ]ιοοί,᾽ «Γπϑ01- 

πἰδΐ, 5. ΤΠ ρθη. τοῦ Θεοῦ 15. ὁ0η- 

ΒΘΑΌΘΩΌΥ ποῦ {π6 σϑη. ογίιγἶβ (τὴν 

μέλλουσαν δόξαν ἐπαγγέλλεται, ΤΠΘοά., 

ΘΟπαΡ. 4150. ΟΠ γ5.), Ῥαὺ πὸ 5ΙΤῈ}0]6 

Ῥοϑϑεδϑῖϊο σθυι., {Π6 σονυ ὑγ 10 ἢ) 6556η- 

{181} Ῥδ]οηρβ ἴο ἃ πα 15 ᾿πητηϑηθηῦ ἴῃ 

σοα, 
(ομ]ν ἴῃ {1118 ΘΟ ΠΟΧΙΟῚ ἤοτΘ Δ Π4 οἷ. 

νὶ. 15), θη ὑππ5 ἈΡΡΙΪΙαα ἰο Οοά, 

566 ΠῚ5 βίη θα 5.1] τπουα ἴο Θχϑ]ῦ {Π|6 

μακαρίου] ΤΊ15 δριυποὺ 

ΒΊΟΥ οὗ {π6 (ο5ρ6] ἀϊβρθηβαύϊομ. 

Μακάριος Ἰη4664 ννἃ9 (οα, ποῦ ΟΠ]Υ οΝ. 

πσοοιηῦὺ οὐ Ἠΐ5 οὐνῆ ᾿πιτητι Ὁ] 6. ἀπά 

Θβϑθηῦ!α}] ρογίθοιοη5 (ὅς ἐστιν αὐτομα- 

καριότης, ΤΠΘΟμΙ. ὧι τ 7 ἴηι. νἱ. 15); 

Ῥαῦ οα δοοοιπῦ οἵ ὑπΠ6 τοθθ5 οἵ Ηΐβ 

ἸΠΘΓΟΥ ἴπ {Π|85 ἀἰβρθηβαύϊοι ἴο τηϑῃ ; 

οορ. Οτερ. Νυββ. ὑπ  ϑαΐίην. 1.1, 

ΟἹ]. τ. Ρ. 258 (6. Μογ6]1), τοῦτο μόνον 

ἐστὶ μακάριον τῇ φύσει οὗ πάν τὸ 

μετέχον μακάριον γίγνεται: ΘΟΠΡ. 8150 

αϊσον, Τ}οδαι". Ν᾽ ο]. 11. Ῥ. 280. 

ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ] “τὐὐϊ}. εὐλίο, 7 τὐα8 

ογἐγ 56εἰ :᾽ ἃ σοιπτηοη οοηϑὑμ οὕ οπ. 1Ππ 

δὺ Ῥαυ]}5 ἘΡΡ., Θβ ρβοῖδ]ΠΥ 1ἢ τοίου 8 

ἘῸ {ΠῚ5 ΒΡ] ΘΟυ; Ξ651 (Ὁ: ἵκ ΤΠ: 

(11. τ 7, τ ΈΞΕ: τ. 7. Πι 1 γ ῊΞ 

1Π6 οοπὐοχῦ 15. ΒΙΤΏΡΙΥ τϑίουυϊηρ ἰο ὉΠ6 

Ραᾶβί, ποῦ (45 ἴῃ 6]. 11. 7) αἰδο ἴο {88 

Ρτδβοηὺ ἕδοῦ οὐ {πὸ Αροβῦ]θ᾽ 5 σουῃμηῖβ8- 

βίοι, {π6 801. 15. ῬΟΣΘΟΌΥ Βα 108]6 ; 566 

ποΐθϑ οὐῦ (αἰ. 11. 7. 

12. Καὶ χάριν ἔχω] “ἀπᾶ 7 στο 

ἐπαγῖδ;} ΔΡΡεμάθα ῬΑΡΔΡΤΆΡ. (ποῦ 

Ιου ν ν, 85. ΑἸΐ., οαἱν τυ ἃ ΘΟΙΉΙΠ 8, 

ΑἰΡΟΥ ἐγὼ) οχρυθβδῖν οἵ ὕΠ6 Αροβί]θ 8 

Ρτοΐοπηα {πῶ π]κἔ ] 655 ἔου Ὁ ΑΒ ΠΠΊΘΓΟΥ 

(ον: ἢ, 85. ΠΠΡΙ16 ἃ 1π {Π|6 ὁ ἐπι- 

στεύθην οἵ ὑπὸ Ργθοθάϊπρ νοῖβθ. Τὺ 



,.»-ὦ ο. Ἐξι ωϊ 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο, 

θέμενος εἰς διακονίαν, τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ 13 

185 θθθπ τροα Ὁ ΒΟΒΙοίθσιη. (Ρ. τύ3 

564.) ἴῃ [115 δυσιτηθηΐβ ἃρδϊηδὺ ὑΠ8 

ΘΘΠΌΪΏΘΠ658 οἵ ὑΠ15 ἘρΡ., ὑπαῦ {πον 18 

Π6Υ8 ἃ ὑοῦ] νγαηὐ οἵ οοππθχίοη. ὙΥ 6.6 

ἴῦ Θνθὴ 80, πὸ διύσατηθηῦ οου]α Ὀ6 

[ΕΛΔΗ͂Υ Τοαπαθα ὁ Ἰδ, ἴον νυ μδὺ 15. ΤΏΟΥΘ 

᾿ πούϊοθθ!8 ὑπ δύ Ῥδα] 5. ἐμ θποΥ ἴο 

Ἰουθβδϑίοθ. ὙΠΘΠΘνΟΡ ΔΗ ΠΙΠ σ᾽ 60Η- 

τ οὐδ ὉΠ 15 τη ἸβΒΊοη 8δη 6] {Π}6 ΤΠΘΓΟΥ͂ 

οἵ αοα δονδαιβ ἢΠϊπὴ ΘΟ Π]65 Ὀϑίουο Πὶβ 

ὉΠουρ ΒΒ ἢ ΘΟΤηρΡ. 1 (ὉΓ. χν. 0 586.» 

ῬΡη. 1]. 8. Τρ Πονθυοῦ ὕμπογθ 15 

ΒΟΔΤΌΘΙΥ απ} αἰσ  ββίοι ; 6Π|6 ΑΡοβύ]θ 

Ῥάσβο5 οὐ π8 νοῦν σνοτὰς ὃ ἐπι- 

στεύθην ἐγώ (ἡδὺ ἃ οοηὐγαβῦ ἰο {π6 

Ἰρμότδηο8 ἃπα τπιποογίδιηὺν οἵ 0Π6 [Ἀ]56 

ἰθϑοῆθυβ! γ6Γ. 7), 0 ΘΧΡΤΘΒΒ Ὑγἢ 4660 

Ἰναμα  αὐν (οοτηρΡ. ΟἾγγ8.) [18 ὑπ πὶ α]- 

655; ΨΥ] {1115 ἐπϑη]κ ] 655. Π6 Ἰηθογ- 

νον 65, νΘΥ. 12 56.; ἃ ἀδιηοπϑύγαι οι 

Του 64 ον 5 Οὐ ΘΧΡΟΙΘΠΟΘ5, οὗ {116 

ὑρδηβΒΓου Ἰηρ᾽ σΤῶΟΘ οὗ ὑΠ6 506], ἀπά 

ὍΠ68 ουοΊγ θη Θ85. (ποῦ {π6 160] θη ΒΕ- 

τη 610) οἵ βῖη. μιβ, ψιῦποιιῦ Βθο κί ησ' 

ἴο τ ιαάελΝς 58] οὔ ἴπ {Ππ|6 ἴον πὶ οἵ ἃ 

δύο σοπδιαβὺ ἰλϑύνγθθῃ {116 ἰὰνγ πα 

ὑμ6 Οοβρ6ὶ (8 νᾶ ποῦ ποὺ ΨΥ Ρ᾽ 

δραϊηβὺ εἰΐγεοί «᾿πι481Ζ6γ8), οὗ οἵ ἃ 46- 

οἸαναύϊοι μον {π6 ὑγᾶ ΠΒΡΎΘΘΒΟΙΒ Οὗ {π6 

Τῶν νογθ ὕο αὐὐαϊη τἰσ ὔθου3 655. (566 

Ῥαυτηρσαγίοη, αδέογ ἰδ). Ὁ. 224 .564.), 

118 τη 16 ὕΠ81) ᾿τη Ρ]165 1Ὁ Δ1] ἴῃ {6 1115- 

ΦΟΡΥ οὗ [ἷβ οὐ οα86. 1η ἃ ψογά, {Π6 

Τῶν νγὰβ ἴογ ὑπ6 οοπείσηιηαξίοη, οἵ βὶη- 

ὭΘΙΒ; ὕπ8 (Ο5Ρ6] οἵ “6818 ΟΠ υΙδὺ νὰ 

ἴοῦ ὑπ6 βαγήηῃ οἱ βίπποβ ἃπὰ ὑπ 

τηϊπἰϑίσα οι. οἵ ἴουρίγθη 85: ψ ΡΥ 1ᾧ 
ννᾶϑ 8) εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακα- 

ρίου Θεοῦ; οοιηρ. Ηπῦμοτ ἐπ ἰοο. 

τῷ ἐνδυναμώσαντί με] “ἰο Πέίην τῦλο 

ϑἐ οηἐιογοεί, ηι6 αὐ ]ιΐη,᾽ 860. ἴον {Π6 

ἀἰβομᾶγρθ οὗ ΤΩΥ̓ ΘΟΙΏΤΑἰββίομ, ΤῸ ΘΔΓ- 

ἴῃρ ὑπ6 λάβουρον (ΟἸιγγ5.) οἵ (ΟἸιν δύ. 

ΤΠ6. δχργαββῖν ψΌτα ἐνδυναμ., ὙἹ0Π 

{πὸ δχοθρίϊοπι οὗ Αοἰβ ἴχ. 22, 15. ΟὨ]Υ͂ 

Τοππα ἴπ {πὸ Ν.Τ'. ἴῃ δὺ Ῥαυ] 5 Ἐρρ. 

(ἔοι. ἵν. 2ο, Εἰρἢ. νἱ. το, Ῥ]]. ἵν. 1.3, 

2 ΠῚΙΩΙ 1. 1, ἵν. 17} “ΠῚ ἘΠῸΡ. ΧΙ: 21: 

ΘΟ. πούθβ οὐ Δ»].. νἱ. το. ΤῆθιΘ 

οε5. ποὺ 5661 ΔΠΥ͂ Τϑίθγθποθ ὕο ὑ1|6 

δυνάμεις μ]οἢ. αὐδεσύθα {π6 ΑΡροβυ]θ- 

5810 (ΔΙ δοίη σ ἢ), ΠΟΥ ΒΡΘΟΙᾺ}]}ν ὕο τη θ᾽ 6 

ὈταΥΘΡῪ ἴῃ σοΠ ΡΟ ΠΟΙ ΔΉ ΡΘΓΒ (ΟΟΤΏΡ. 

ΟἸγυ5.), Ὀαὺ σϑηθγα ΠΥ ἴο Βριγιῦπαὶ δύ- 

ναμις ἴον {π6 ΤαπούϊομΒ οὗ Πῖβ. ΔΡΟΒί16- 

πιστόν) “7αϊ ] ϊ,᾿ 

« ἐγιιϑέῃ: ΟΟΥΩΡ. 1 ΟΓ. ν]]. 25. ἘΔΑ 16, 

811ρ. 

οη Ερᾷ. ἴ. τι Ῥ. 4: δανοοαΐθϑ ὑΠΠ6 Ῥᾶτ- 

τἰσίρια! ἐσωηβιὐϊοη “ 6] αν ηρ᾽ ̓ (ΘΟἸΏΡ. 

Οοὔ, “σα!άτπθ)]ηάδη ᾿: 0115. που θυ 6. 

ΒΘΟΙΠΒ. ΠΟΙ ΟἸΘΑΙΊΥ πηθθπδὉ]6 ; {116 δά- 

ἀἰθϊοη οἵ π6 σου 5 εἰς διακονίαν 510 "8 

{πὸ 0π86 τγογαὰ 15 πιϑθα ἴῃ 108. ΟΥ̓ΙΠΑΥΥ͂ 

οὐβῖοαϊ, ποὺ ὉΠ Θο]οο ἃ] 561|86. 

θέμενος εἰς διακ.1 “αρροϊηεϊηγ) Ἴϊ6, ΟΥ̓ 

ἤν ἱμαὶ ἦδ αρροϊπίο Ὧ6, 70. ἐΠ6 

γευϊη δίνη; ποὺ “φῬοῤίατπατη,᾽ ατοῦ., Ραὺ 

ἐάπτῃ ροβαϊῦ, 46. Βεηρ. ΤῈ δοῦ, τὸ 

θέσθαι εἰς διακ., ΤΌΣ ΗΒ δα Ῥτοοῦ δηα 

ονϊάθμοθ ὅτι πιστόν μὲ ἡγήσατο: πῶς 

γὰρ ἂν ἔθετό με εἰ μὴ ἐπιτηδειότητα 

εὗρεν ἐν ἐμοί; ΠΘΟΡΗ. ; 566 ΝΥ 16}, 6". 

8.45. 4. Ρ' 211. δ Θ᾽ Θυσ ΒΟΉ ΘΥ ὑδ]ς 68 

δχοορίϊοη. αὖ {π|8. Θχργθββίοη ; ΨΥ 

ΤΗΔῪ ψγ8 ποὺ δὐάιοθ 1 Τ]Ποθθ. ν. 0; 

ἔθετο ἡμᾶς εἰς ὀργήν ἹἿ 

13. ὄντα] ΤΠπ6 Ῥδυύϊοῖρίθ 566 ΠῚ5 

Τιθυθ ὅο ἰηγοῖνθ ἃ ὁ" ο5ϑῖυθ τη ΘΔ Ώ] ΠΡ’, 

“ἸΒουΡ 1 ννᾶβ,, “στα ὑυπηθη ΘΆΒΘΤῚ,᾿ἢ 

Φιιϑιϊπῖδη,---ποῦ, “ἃ τᾶ Ο τᾶ 8;,᾽ 

ΑἸΗ, δ8 μ18 σῖνθβ. 1 ἃ φυϑαϊοδῦϊνθ 

ομαγαοῖθσ. Ομ ἐπ τι88 οἵ ρϑυϑϊοῖ 165 

ἴῃ ΘΟΠπΟθϑβῖνθ βθηΐθποθθ, 566. θομδ]ά- 

801, (7. ὃ ὕ2ι1, ἃπα σομΡ. ποίθβ. ΟᾺ 

γ6Γ. 7. βλάσφημον] “ὁ ὁΐα8- 
Ῥ]οηλον";᾽ ἴπὶ ὑπ ὉΠ] ἀπ τιβιι8}}ν τὸ- 

οοἰνϑα ταθϑηΐηρ οἵ ὕ86 ὑγο τα, ἃ 5 1ῦ νγὰϑ 

ΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ρδϊπδὺ ὅπ πϑηιθ οἵ οἱ 
Τιοτά (Δοὐβ χχνΐ. 9, 11) ὑπαῦ δῦ Ῥὰὰ] 

υοῖπι βροόῖκ ἅδῃ δοίθα, ΠΠ6 νθὺὉ 
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Α “-“ 9 , 

διώκτην καὶ ὑβριστήν' ἀλλὰ ἡἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποί- 
93 9 ᾿, ε ’ ᾿ ε ; “ [2 

14 ησα εν ἀπιστίᾳ, ὑπερεπλεόνασεν δὲ 7) χάρις του Κυρίου 

βλασφημεῖν (ἰ. 6.. βλαψιφημεῖν, Ῥοῦ, 

νην. ΠΌΥΒΟΝν. ΜΟΙ: 1. Ῥ. 27; ΝΟ]: ΤΙ- 

Ρ. 40) ὕδίκοπ }έ1" 86 15. ΠΘΔΙ]Υ θα αϊνῶ- 

Ἰεπῦ 1π πιθϑηΐηρ ὑο λοιδορεῖν (6. α. 77 }"- 

ἐγ}. οίψο. 9, λοιδόρησον τὸν Χριστόν, 

ΟΟΤΩΡΘΙ θα τ] {Π6 τπᾶεῦγ ν᾽ Β ΦΉΒΎΨΘΙ, 

πώς δύναμαι βλασφημῆσαι τὸν βασιλέα 

μου; σοτηρᾶῖ8 ΟἸθίη. ΑἸοχ. δώάαρ, 1. ὃ, 

Ρ- 137, 64. Ῥούῥευ); ψβθη πονθνοῦ 1ὖ 

βύδη 5 ἴπ σοππθχίοη 10 ΟΕ 5. ΠδΙηΘ 

10 παὔανα ΠΥ μὰ5 0Π6 ΤΠΟΓ 6 ΒΡΘΟΙΆΪ ἀπά 

ἐρῚσ ὐα] τηθϑηΐπρ οὔ “ ὈΙΔΒΡΒΘΙΩΥ,᾿ ἡ 

εἰς Θεὸν ὕβρις, ϑυϊάαθ: 566. Θ'Ὁ]ΟΘΓ, 

7) λοβαιι}". 5. ν. ὟῸ]. τ. Ρ. 69 54. 

διώκτην] “ εγϑβεοιιίογ";" οὐ μόνον ἐβλασ- 

φήμουν ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους διώκων 

βλασφημεῖν ἠνάγκαζον, (Εοτπ. : 566 

ἌΟΙΗ ΧΙ ἢ, ΧΕΡῚ ΓΙ (γα 1, 125).22. 

ἵβριστήν] “«1ο0)" οΓ οτέναρε,, ΟΟὨΥ, 
πα ον. ; ΟΠΪΥ ΠοτΘ ἀπα οτη. 1. 30; 

ὑβριστὴς [Ρ6.}Ππῶ}05 ἔγοτη ὑπέρ, 1)οπ 865. 

Οναϊμ. ὃ 335, ναῦ ἢ) νουθα] τοοῦ, ἐ (116), 

Ῥοιυΐ, δίψην. Πογϑβοῖι. ΝΟ]. 1. Ρ. 144] 

ἴθ Οη8. ΜὙΠπῸ ΟἸΒΡΙΆ 5. ΠῚ5 ἸΠΒΌ] θη 6. ποῦ 

ἴπ 100715 τα γον, θαὺ ἴῃ αεδε5 οὗ νἱο- 

Ἰεποθ ἃπα οαὔγαρθ: 568 ΤΊΎΘΠΟΙ, Θ,ΠΟΉ. 

δ. 29. “Ῥαμ]ὰ5 πϑααϊδίαπι 4] 51 

γ αὉ ογδαϊθιιβ διηρ!Ποαῦ, ῬΥΪμητ5 

οΥδτι5. δῦ τη] Ἰσθγθ, 14θο 886 σοσὰῦ 

ΕΠ] ΒΡ ΠΘμ τ ; Βθοπη 8 ̓ Ἰηβθοῦδυ!, 60 

58 ΔΡΡΘΙΙαῦ μϑυβθοιύογοιη ; οὖ απΐϑ Ρο- 

ἰαϑὺ Ἰηβεουαθϊο οἰίγϑ νη σομ δ᾽ βίθσθ, δι - 

αἴῦ ἐουύϊο 56 1558 ΟΡῬΓΘΒΒΟΓΘΙῊ,᾽ « πιδ0ϊ- 

ΤῊ ὑγαηβιύϊοη οὗ ὕπΠ6 Κ υἱσαύθ 

ἘΣ ροπ τη 6] Ἰοβαβ,᾿ 18. ΒΟΆΓΟΕΙΥ ΟΥ̓ ΘΑ ΠΥ 

οχϑοῦ, 45, δ Πουσἢ “ σομ ατηοϊα ᾿ [Ρ6γ- 

ΠῶΡ5. ἔοπὶ “ σοπίμπτηθο,᾽ 55, δέμηιοί. 

8. 7.» ΘΟ}. Ροίὑ, ΝΟ]. 1. Ρ. 51] 15 ἔγϑ- 

απ Ό]ν ΔΡΡΙΪΘὰ ἴο ἀ6668 (6. “. (εθ887, 

Βεῖϊ. (Ἰαἰϊ. τττ. τ3, αὐδίην!β νὶπὶ οὖ 

οοπ αιηθ] τη [ἢ πούαπιπι} ΡΘυ εν Γ), “σοη- 

Φατη Θ]1Οβτ5.᾿ ΒΘΘΙῺΒ ΤΠΟΤ 6 ΘΟΤΩΙΠΟΠΙ]Υ͂ ἃΡ- 

ΤΠ6 αἰδυϊπούϊοη. θ6- 

ὕνθθη ὑπερήφανος (Ππουρ]} 5), ἀλαζών 

᾿ (νου 8), πα ὑβριστής (466413), 15. ἴη- 

ὨΪΔΗΪ. 

ΡῬΠΘὰ ἰο νορᾶβ. 

γοδυύϊραίε ἴῃ ΤΎΠΟΙ, 1.6. ; 566. 8150 

Τιύθη. ϑγηοιν. 1. 74. ἀλλὰ ᾿ 

ἠλεήθην] “511, πιοίιυἱἐϊιδέαπι απ, [Ὸ οὐ- 
ἑαϊηοα ηνελ ον. ᾿Αλλὰ Πδ5 ΠοΙΘ 105 ἔ8]]} 

δα ῬΥΌΡΘΙ ϑ86οίιδῖνο (΄ Α]ϊα ἃ Ἰᾶτὴ. Ποσ 

6556. 46. ὸ βαμηαβ αἸούμν,, ΚΊούΖ, 

Ζ)οταν. Κ οἹ. τι. Ρ. 2), διη ὑΠ6π66 ΘοΙη- 

ΤΩΟΏΪΥ Δα νογβαύῦϊνα ἴοσοθ: (ὐοα᾽ 5 ἸΏΘΤΟΥ 

84 δύ Ῥδια]}5 πδηῦ οὗ 10 ἃτα ραΐ ἴῃ 

Βῃδιρεδῦ οοηὐγαθύ. [ἢ {π6 [Ὁ] Πρ’ 

ὙγΟΤ5 {ΠπΠ6 Α Ροβύ]θ οἸθαῦὶν ἀο65 ποῦ 5θοὶς 

ΒΙΠΙΡΙΥ ὕο ΘΧοῖιθθ Β1πη561} (1)6 ὟΥ.), θαῦ 

ἴο 1Π|βύγαξθ {Ππ6 τηθροῖα] ργοοθάαγα οὗ 

αἰντη8 συδοθ. 

σῖνθ μῖπὶ ΔΠὴΥ οἰδίτη οα (ὐοα 8 ἔλεος, Ὀαὖ 

ΤΉ ΘΓΕΪΥ Ραὺ Π1π αὐ 1π ὑπ6 Ρα418 οὗ 1085 

ΟΡΟΤΔΙΙ0Ὲ.. 

γοϑῦ ἐπ εὐ είτε, Ῥ 6116) ὕμθη ζυσῦποῦ 

ἀεῆπεβ ὉΠ στοιιπα οὗ μὶ8 ἄγνοια : ιἷδ 

ΤΙΡ Ἰρῃόσδηοθ 614 ποῦ 

ἐν ἀπιστίᾳ (΄ Ὀεΐπρ' 
- Θ᾽ 

ΘΠ ΠΟΥΆΠΟΘ. νγαὰ8 πὰ ὅο ἢῖ5 ἀπιστία. 

Ἠὸον [Ὁ ὑπαῦ ἀπιστία νγὰβ ΘΧΟΙι5Β8 016 

15, ἃ5 ΗΠ αὐπον οὔδβογυϑϑ, ἰοῦ ππηπούϊοοα : 

10 15 ΟὨΪΥ πηρ 164 ὑπ {Π6 ἄγνοια νν Β]Ο ἢ. 

τοβαϊῦθα ἔγομ 10 γγὰβ 510). ἃ5. α1α ποῦ 

Ἰοᾶνθ τη Μ ΠΟΙΪΥ ἀναπολόγητος; οὐ 

γὰρ φθόνῳ βαλλόμενος ἐπολέμουν, ἀλλ᾽ 

ὑπὲρ τοῦ νόμου δῆθεν ἀγωνιζόμενος, 

ΓΗΘοά. : ΘοΙηρ. Αοὐβ ἢ]. 17, ότα, Χ. 2; 

ἈΠΟ 586. 6βρ. ἔΠ6 δχϑθὶ θη βθυιηοη οὗ 
γγδίοσαπα, Ῥαγὺ τι. 0]. Υ. Ρ. 731. 

14. ὑπερεπλεόνασεν] “ὐα8 (ποῦ 
“μαΐδ ϑοέη,᾽ ῬΘ1186) εχοσοαίηῳ αὐιι- 

" κ᾿ 

εἰαηΐ,᾽ ἐκ [πιᾶρὴϑ ἔπ10}] ὥστ. ; 

οι. Ποϊη. ν. 20, ὑπερεπερίσσευσεν 

ἡ χάρις, α ΤΠ 655. 1. 3, ὑπεραυξάνει ἣ 

πίστις. ἼΠοΥΘ 15. ποῦ ΠΘΙΘ ΔὴΥ ὁθηῖ- 

Ῥαγαΐίνε ἴοτοθ ἴῃ ὑπερεπλ., ψνΠϑῦΠ Ὶ ἴῃ 

τϑ᾽αύϊοη. ἴο ὑπ ΑΡροβθ]θ᾽ 5 ΤΌΥΤΠΘΥ 5[η. 

δηα πη 6 116 (ΜΙ δοἸκ), οὐ ὕο ἐπε ἔλεος 

ΠΟ Ν. Π6 πᾶ Θχροτγίθποθα (ὑπερέβη 

καὶ τὸν ἔλεον τὰ δώρα, ΟἾΓΥ5.), 88 

γϑυὈ5 Θοτη ρου 64 ψι} ὑπὲρ ἃγα 588 

Ργ δύ Ῥδα] 1ῃ ἃ διιρογί. ταῦμον ὕπδη ἃ 

ΘΟΉΡα,", 56η86; 566 ΕΖ. ἤοην. Κ᾽ ο]. 1. 
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ἥμων μετὰ πιστεῶς καὶ ἀγαπῆς τῆς εν Ἀριστῳ ἰησου. 

πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς τ 

Ῥ. 350; {Π6 ΑΙΡοΟΒΈ16 ὑππ8 ΟἾΪΥΚ ΘΧΡΙ ἰ15 

ΤΗΟΤΘ ΓᾺ]]}ΥῪ Πονν, ὉΠ 4 ἴῃ νυ ηδῦ Τη ΘΕ Β118, 

Π6 ούδιπϑα τηθρου. Τΐβ, 1ὖ τηδ 8 

ΟὈδβουνϑά, Π6 ᾿ἱπύγοάποθβ, ποὺ Ὁ. 8 δχ- 

ῬΙαμδύουυ καί, οὐ ἃ ΘΟΠΠγτηδίουυ γάρ; 

Ῥαυὺ Ὀγ δέ; ἃ σϑη0186 δανθυβαῦνθ ἴΌτΟΘ 

Ῥδῖπρ' βιιρροβϑῦθα ὈΥ 0Π|6 Ἰαϑῦ ὑγοσαϑ, ἐν 

ἀπιστίᾳ: “γε5, ἀΠΌΘΙΙΘνῖπρ' Το τγὰ8, δε 

Οοα᾽ 5 φουδοθ νγὰβ ποὺ οἵ ὑπαῦ δοοοιιηῦ 

δίνθη ἴΠ ΒΟΔΉΥ ΤΗΘΆΒΌΤΙΒ :᾿ 566. 6ϑρ6- 

ΟἾΔΠγΥ ΚΙούΖσ, δευαν. Ρ. 363 5α.;,. ἃπὰ 

ΘΟΙΏΡΑΓΘ ὕπ6 ΥΘΙΉΔΙ ΚΒ 1π πούβϑ οὐὺ (αἰ. 

ἢϊ. 8, 11, 8πά 8]. Ῥαϑ8. Τ6 ψοχγὰ 

ὑπερπλ. 18 ΘΧΟΘΒΒΙΨΟΙΥ ΤΆΤ; 1ῦ Πδ5. δὖ 

ῬΓΘδθηῦ ΟἸΪΥ ὈΘ6η ἴοιπα ἴῃ ὑπ6 δαί. 

Θαίοηι. ΚΝ. το, δη4 Ἠρυπηξ αϑέ. ΤΙ. 

“Μαδπά. ν. 2, ὑευθ 1Ὁ 15. 864 ἢ ἃ 

ΒΘΙη1-ἰο08] ΤΘἔθγθμ Θ,---οὐ χωρεῖ ἐκεῖνο 

τὸ ἄγγος, ἀλλ᾽ ὑπερπλεονάζει τὸ τρυφε- 

Οπ δύ Ῥϑδὺ]Ὲ ἰγθαπθηῦ 

188 ΟΥ̓ νΘΓὉΒ οὐτηρουσπάρα τἱἢ ὑπέρ, 

Β66 ποίεβ οἷὺ ἤρῆ. 111. 20. 

μετὰ πίστ. καὶ ἀγ.] ΕΔΙΌἢ ἀπὰ Ἰονθ 

808 “0Π6 οοποοηυϊίαγιί8 οἵ Π6 σσδθθ οὗ 

ΟἿ" Το «[6β5; οη ΨΠΪΟΙ ὈΓΟΡΘΙ 

ἔἴοτγοβ οὗ μετά, 566 πούββ οὐ δρλ. νἱ. 23, 

δια ΘΟΙΏΡ. 10. ἷν. 2. 1,60 Π88 τἱρῃθν 

76] 0 ἃ ΘΧΡΥΘββθα {π18 86 οἵ {Π|8 

Ῥ͵ΘΡ.,--- νϑυθ]5 μετὰ κιτ.Ὰ. Ἰπαϊοαίιγ 

ρὸν πνεῦμα. 

πίστ. κ. ἀγ. ατπδδὶ σοτηἰθεβ. [1556 1118 

χάριτος.᾽ ΟΥ̓ Π6 ὕννο βυιδδύφη ὑἱνϑβ ἐπ 8 

Βνβύ, πίστις, βΒύαν 5 τη ΟὈνίοιιβ Ἀπ Π6- 

515 10 ἐν ἀπιστίᾳ, ΝΕΥ. 132 (0. 108 ΤΟΙ 

ἸΠΟ] αΒΙγ 8 ΒΘΠ86 85 8850 πηρ] γἱπρ' ἐλπίς, 

. 866 ὕϑιοιι, “ελγῦ. τι. 1. 4; Ρ. 241), 

Μ 6116 ἀγάπη, ννΪΟἢ ΠΘΓΘ ΒΘΘΙῺΒ ΟἸΘΑαΥῪ 

ἴο ᾿ΠΡΙΥ ΟΠ νἸβῦϊατι Ἰονθ, ἰόν 9 ᾿γωη 

( υϑύϊη.) ἃ8. νυ8}} ἃ5 ἐο (τοεῖ, βΒασσοβίβ ἃ 

οοπὐταβὺ ἴο 5. ΤΌΤΊΠΘΤ ΟΥΙΘΙν δηα 

μιαύτοα ; “ αἸΠ]Θοὔϊο ἴῃ ΟΠ γβίο [ορροῃ]- 

Ὁ] θυ {1:8 ατιᾶτη Θχθγοιθυαῦ Δαν ΘΓΒ 5 

Πα 6165,᾽ Οδὶν. τῆς ἐν Χρ. 
Ἴησ.] “ωλϊοϊ, ἐ8 ἐπι ("δὲ «768ιι8,᾿--πιοῦ 

ἐΡρϑὺ ΟΠ γιβύππι, «[πιβύϊπ. (οοτηρ. ΟἾΥΥΒ.. 

τὸ ἐν διά ἐστινὴ, Ὀὰὺ ὧν πὶ, 85 15 

ὑγαθ Βρῃθτθ δηα βἰθιηθηῦ. Πα ἃπὰ 
Ἰονθ μῶν {πθῖ ΟἾΪΥ ὑσιθ οθηΐγθ ἴῃ 

6505 ΟΠ γϊδῦ; 16 15. ΟὨΪΥ μη 16 ἅΓΘ 

ἴῃ τιπΐοη τυ ΗΓ πὶ {πῶῦ νν6 οϑἢ 5Πδγ8 

ἴῃ ἃπα Ὀ6 ϑηδονϑα νυ} ὑΠ 056 ούϑοθϑ. 

ΤῊΪ5. ῬΓΌΡΕΘΙ πηθϑηΐηρ οἵ ἐν Πὰ5 ἴτγθ- 

αἸΘ ΗΟ] θθθη νἱπαϊοαϊθα ἴῃ {Π|656 ΘΟ πι- 

ΤηΘΗ ΔΙΪΘΒ ; 566 πούθϑ οὐ (αἰ. 1ϊ. 17, 

ον, ἤρλ.1. τ, ἃ]. Οπ {πὸ ἱπβϑυύίοη οὗ {Π6 

ΔΥῸΙΟ]Θ 566 πούβϑ ἢ οἢ. 11]. 13. 

15. πιστὸς ο λόγος] “ [᾿αὐέἠζι 18 

ἐλ βαγίη," “ὑτῖσον [ὑΓαβῦγ, 5616] ὑπαΐδ, 

γαιγα,᾽ Οομπ.; πιστός, ἀντὶ τοῦ ἀψευ- 

δὴς καὶ ἀληθής, ΤΠποοή. ΤῊ5. “ρτᾶ- 

γἰββίτηδ, Ῥγεδ αἱ ἔουτλαϊω᾿ (Β6πρ.) 15 

Τουπα οὨ]ν ἴῃ ὑΠ6 Ῥαβύογαὶ Ερρ.; οἷ. 

1 1 ἸΝ Ὁ 2 ἼΣΗ 1 ΠῚ ΠῚ 111} ὃ 

δοτὴρ. ὑπ8 βοιπθυημδὺ 5 ΠΑ ]Ά1 ΤΌΥΤΩΒ, 

οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν, 

Ἔν. χχῖ. 5, χχῖϊ 6 (οχη. εἰσιν), πα ἀλη- 

θινὸς ὁ λόγος, τ Κίπρβ χ. 6, 2 ΟἸτοη, 

Ἶχ. 5. ΤΠ1Β 15. 918 οἵ {Π6 τηϑηῦ Πἰπύβ 

μαῦ τηδὺ θη ὕο ΘΟΠΗΤΤΩ τι ἴῃ {Π6 

ΟΡ᾿μΐοπ ὑπαὺ ἐμθ {πτθθ ἘΡΡρ. Ψ 6.8 

υυειὐΐαπ δθουῦ ὑπ6 βϑτηθ {{Π|6:; ΘΟΠΊΡ. 

ΟὝμογκο, δ ιίηϊοϊέ. ὃ 48. τ, Ρ. 400 

(84. 2). πάσης ἀποδοχῆς] ΄“αἱΐ 
(1.6. δυο ζει, 97) αοοορίαϊίον," Αὐὐῃ.; 

Δ ΘΧΟΘΙ]θηῦ ὑγϑιιβ] αἰ]οη. 

“Θχοθρίϊο βὕμα! οὖ ἔδνουϊβ Ὀ]θΠδ, 

ΘΟΒ εἰρη, δοω, οί. 5.ν. (σοιηρ. 

ἀποδεκτός, Οἢ. 11. 3, ν. 4), 15 αϑθ4 νΘΓῪ 

᾿Αποδοχή, 

ΤγΘα ΠΟΥ ἃπα ἴῃ ὙΘΡῪ 51Πη1181 60Π- 

Βύγ οὕ 5 ὈΥ Ἰαύθυ ΟΥ̓ Ις τυ] 15; 6.0. 

ἀποδ. ἄξιος, ῬΏΪΟ, ἀ6 Ῥγώηι. ὃ 23, 

ψ0Ι. τ. Ρ. 56ρ5, 10. 46 Ῥγοξιγ. ὃ. 5, Νο]. 

11. Ῥ. 41το, 81. Τηῃ ῬοΪγ 5 (μθτα 

ΨΘΓῪ ἰγθα ΘΟ ]Υ ΟΟΟΙ15) τῷ 15. ΟΟΟΔΒ101- 

ΔἸΪγ Τουπα ἴῃ πηΐοη ἢ πίστις, 6. {. 

ΜΠ δέ. Τ. 43. 4, ΝΙ. 2. 13;,-- “ οὐΐδτη "68 

δϑῦ βρθοῖθβϑ αὐδοορέϊοηβ,᾽ ΒΘ. ; 566 0Π6 

οΟἸ]οούϊομβ οἵ Ἐ]ΒΠΘΥ ὁη ὑπ Ῥῃγα- 

56: ἸΟΟΊΟΑΙ δηπούδίουβ, ὈΥ̓͂ 811 οὗ ψἜοτα 

ὕπ6 ψοτὰ 15 δρυπάδηο 1] πδἰγα θα, 

Οπ {Π1|5 θὲ οὗ πᾶς ψ]} ἀὐπύγδοί 

σ 
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ησοὺυς ἢ εν εἰς τὸν Κοσ μον αμαρτω ους σῶσαι. ὧν πρω- 

Ϊ ἊΝ Ἁ “ ἢ ϑὺχ 9 Ἂ 

16 τὸς εἰμι ἐγώ" ̓  ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ 

πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακρο- 

ὨΟΊΏΒ, ΘΟΠΙΠΊΟΠΪΙΥ ἀδπούϊηο δαγεγιδίοη, 

(΄ σπιπίατη ὑούϊι5. δηΐπιοθ Γαοα]υδξαμα," 

Ῥ6ηρ..) ταῦμου. θπ δ. ἐγιἐθη 5: 01., 5686 ἩούοΒ5 

ογ, ΜΒ ρῆ.. 1. 8. ἦλθεν εἰς τὸν 

κόσμον] “ὁαηϊο ἰγΐο ἐλ «ὐογνἰα «ἡ 566 

Ό9Πη χνὶ. 28, ἃπα (δοοογάϊηρ ἤο {πὸ 

τηοϑὺ ῬυΟΌΔ]8. οομϑύχιιουοη) 10. 1. 0. 

Τὴ ὑπ 658 ρδβϑᾶσϑβ κόσμος 15 ΔΡΡΥ. τι8θα 

ἴῃ 105. ρλυδίοαί, ΟΥἠΎ ῬΘΕΠΔΡΒ γαῦμου (560 

Φ0Ππ 1ἰΠ, τ6 54.) οοἰϊοοίίυ6 56:88 : 

οοΙηρΡ. ἤθιβθ, Τλόοί. ΟἸλγέί. τν. 20, Ρ. 

228, δ:ηα πούεβ ο») (αἰ. ἵν. 35. ὙΠ 

ΔΙΠαβίοη ὑπο υ ἴηνοϊνο ἴο ὑπ6 προὔπαρξις 

οὔ ΟΠ τῖδὺ 15 οἴθδὺ πα πητηϊβύς 6816 : 

οορΡ. Ῥβαύβομ, (γερο, ΚΟ]. 1. Ῥ. 141 

(64, Ῥαγίοη). ὧν πρῶτός εἰμι 

ἔγώ] “977 τὐΐοηι 1 αην οἰνεῦ;" “ δυῖθοθ- 

θη8 οἱ 65 ΠΟῸῚ θη ρο 8 584 τη ]]ρη]- 

ἰαῦδ,᾽ ΔΑυρπβῦ. ἦν δ8αΐ. Ιχχ. 1. 1. «1π|8- 

{ϊπῖδπὶ ἀπ οὔποθ, [Ὁ] νυ πο ἃ εἰηὐὺ οἵ 

Ασλρτοβθ, θη θνοῦν ἤο ἡπᾺ}1γ ὑΠ6 88 

σου 5, ΟΥ̓ τϑίθυυηρ ὉΠπ6 τ ϊαύϊνθ, ποὺ 

ἴἰο ἁμαρτωλοὺς Δ ΡΒοΙαύοὶγ, Ὀαῦ “115 

ἰαπύτππη απ 6ΧχΣ «Ππἀδίβιηηο ΘΟΠΘΥϑΙ 

ουαηῦ ἴῃ πάρι ἢ ὧν 56. σωζομένων, 

ὙΝ ἜρΈΘἢ.: Βα] ]ν ΜΔοΙς, δ η, 85. γγ8 

τηῖρηῦ ΠΑΥΔΙΥ πᾶν θχρθοῦθα, γ αύου- 

Ἰλπια, Θ6)ηι. ΧΧΧ. Ὗ Ο]. ν. Ρ. 729. ΑΒ 

Πονθυο δ σνοτὰβ Χριστὸς ἤλθεν... 

σῶσαι τιτιϑὺ ΟἸθαυγ ΡῈ ὑακθη ἴῃ ὑπ6}ῦ 

συ ϑϑὺ οχυθηῦ,:--- ΠΟ 50105 1105 “ πἀξθο5 

566 οὖ ΟΙΏΠΘΒ ΟἸΔΉΪΠΟ ΠΟΙΗΪΠ65 οὖ Ρθο- 

οαὔογοβ γϑηϊῦ βαῖνοβ ἴϑοογθ,, Οὐτη. ἃ 

Τ,8}.»-τ- ην ̓ πὐθρργθύα οι νυ ]10 ἢ σου] 

Ἰπηϊῦ οἰὐπου ἁμαρτωλοὺς οΥ 15 Το]αῦϊνο 

ΒΘΘΠῚΒ Θχθο θυ ΠΥ ἀηθθ πη} 016. ἘΔ] 

Ἐπδσοοβϑῖμ! 15. ΦΥ͂ σ,ΔΙητη δῦ] 8] ΔΘ α- 

τηϑδηῦ ἀεοάυοεοα ἔχου. ὉπΠ6 ηδυ Του Β 

πρῶτος, 5011. “ΘἴΠ6 Γ᾽ ἀὲ Ὑ ΟΡ μΘῃτηβύθῃ, 

Ἐ]αυ; ἴου οοτὴρ. Μδ. χ. 2 (6 ὟΥ. 

4150 οἷδθϑα 10. χχὶϊ. 38, θαῦ Ὁπ6 γϑδαϊηρ' 

ἴθ ἀοιθύξα]), ἀπ ΜΙαά]δίοι, 4 γϊεο, 

νἱ. 3, Ῥ- τοο (64, 56). Τμπδ ἴο οχ- 

Ρδῖπ ἃυνῶν {1 ἕοτοθ οἵ {Π||5. Θχ ργθββίουι 

15. ΒΘΙΙΟΊΒΙΥ ἰο τηΐβθ Π6 βύγομρ' οαγγθηῦ 

οὗ Γβϑιηρ νι] νυ 10, ουθη ἴῃ θυ 5 

Οἱ βθοιῃΐηρ ἤν ΡΌΓΡΟ]86 (αὐτὸν ὑπερβαί- 

νει τῆς ταπεινοφροσύνης ὅρον, ΤΙ] Θοά.), 

ὑπ Αροβῦ]θ δνϑὺ δ] 14θ5 ὑο Πμῖ5 οο- 

γϑυβίοη, ἃΠ4 [185 βύαθθ ρυθοθαϊμῃρ τ; 

568 ποία οἷν μι. 1, 8. 

εἰμι] Νοῦ ἢν; “οὔγθ δχἰϑύϊμαθβ τηο- 

ἀεοβύϊο οαυθβἂ Αροβύοϊαια. τηθη ὑατα 

6550, θυδια δηΐτη ποῖ ΤηΪΠτι5 Οπδ ΠῚ 
Πὰτα]θῖη οομ θϑβίοπθιη δάθυθ νο]αϊῦ, 

δἴαιιθ 6Χχ 1ηὔϊιηο οορ 5. Βθηδιι ἀθρυοσαρ- 

ὕδ},᾽ Οδἱν, 866. {μ8 θχοθι]θηῦ 56 Ὲ- 

ΤΊΟΠ5 ΟἹ {15 ὑοχὺ ὈγῪ Ἡδυμηοηά, 367). 

ΧΧΧ, ΧΧΧΙ. Ρ. 632 5α. (Α.-Ο, ΤάΡτ1.). 

δΠα ΘΟΙΉΡΑΡῈ ΑῸπριιβῦ. Θε)1. ΟἸἸΧΧΙΨ. 

ΟἸΧΧΥ. 0]. ν. Ρ. 939 ξα. (64. ΜΙΡ16), 

Ἔγ ηΪς, ϑ6)})ν. ὙΠΠ. ΝΟΪ. 1. Ρ. τοϑ 564. 

(Α.-Ο. 1,.). 

τό. ἀλλά] “ Ποιυδοὶ!,, ΑὉὉῈ.; ποῦ 
Τοϑιπηρύϊνα (“ τοϑριοῖῦ δὰ νϑι. 13, 

Ἡἴηγ.), αὖ, ἃ5 ἴῃ γὙ6 7, 13, 5601] θῖν 6 

ΘΠ Δ  Ππούϊοα], τπδυκίηρ {πΠ6 οοπύχαβο 

Ὀούνθθη {πὸ Αροβυϊθβ οὐσπ Ἱπαρτηθηΐ 

οτὐι Πἰτηβο] πα ὕΠπ6 ΤΘΤῸΥ Ποῦ Οοα 

Ὑγὰβ Ὀ]Θαβθα (0 5ποὸν Ὠϊπι; ἁμαρτωλὸς 

(μέν) εἰμι, ἀλλα’ ἠλεήθην. ῬαΖὰ ΠδᾶΒ 

Π6γ6 7υαἹοϊου5]ν ὁπαπρ θα “56,  α]ρ,, 

τηὔο “ ϑθγηὺ ,᾽ 5866 ἸΚΙοῦζ, ἤονα)". Ν᾽ ΟἹ. 

1. Ρ. 3, 8Π ΘΟΙΏΡΆΓΒ ΒΟΠῚΘ ΓΘΙΠΘΥ ΓΒ 

οἵ Υ δίθυϊαμα οα ὑΠ15. Ῥυθϊο]8, 56)η1. 

ν. (ΜονοΒ Τ,θοὐ.), ΚΟ], τι. Ρ. τοϑ. 
διὰ τοῦτο] ΄“ οἵ» ἐΠ18 ἀσοοιιιί,᾽ “ 701" ἐ]υΐ 

πα ,᾿ Ῥοϊηύηρ' ἴο, ὡπα αἰ ϑούϊηρ' τη γα 

ΘΒΡΘΟΙΙ] αὐὐθμύϊοη ἰο {Π6 ἵνα. 

ἐν ἐμοί] “ἦι πε, ποῦ δαμπῖν. ἰο δι 

ἐμοῦ (ΠΠ}6ο4.), θαῦὺ ἢ ὑπ6 ἀβαδ] πα 

[1] ἔογοθ οἵ ὑπ6 Ῥσθρ.; ὑπ8 Αγροβί!θ 

γγὰ8 ο 6 85 ἴὖ ψεσ ὕπ6 ϑιδϑύγαξζιηι 

οἵ {π6 δούϊοῃι : οοιὴρ. Πχοά. ἴχ. τύ, 

δι 8566 ΘΧΧ, ἴῃ ΠΟΥ, (Τ᾽. ὃ 48. 8, 

Ρ. 345; δα ποίθ8 οἷν (ταί. 1. 24. 

πρώτῳ] “ολίος, ποὺ “Βνϑὺ, Αὐὐῃ.: 

πα δα 1ὰ αποα ΠΡΟ ἀἰχθγαῦ 86 
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’ Ἁ Ὁ {2 “ 

θυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ 

ῬΕΪΓΏτΙΠῚ 6588 Ἰηθθι ρϑοοδύουθβ,᾽" Οδ]ν, 

ἐνδείξηται] “ ηὐέγέ δἤοιν ζογίμ; τι- 

ὕθηβῖνθ, οἱ", 8ἃ5 ἴῦ ἢὰβ5 Ὀθ6π ἰθιιηθί, 

αἰγηιαηυΐο ταὶ 416; οοπηρ. ΤοΠ8]45. (7), 

ὃ 432. 2. δῦ, ἸΚνσεον, ϑργηαοί. ὃ 52. 

8, ἃΠ] 5866 ποΐεβ οὔ ἄρῃ. 11. 7, ΘΓ 

ὑΠ15 ψοσαὰ ἃη 158. 565. ἃ16. ποὐϊορά 

δα ᾿πνοϑυσεαίθα, τὴν 
ἅπασαν μακρ.1] “ἐῪ6 τὐὔὐοῖο ὁ) ΠΣ 

ἰοη-ϑιι Πγη ,, ὁ. 6. “Ὅπ6 ἔα] ηθ85. οὗ 

Ἰοῃρ-Βἢθυϊηρ. Ῥ6116 ; οὐκ ἔφη, ἵνα ἐνδ. 

ἐν ἐμοὶ τὴν μακρ., ἀλλὰ τὴν πᾶσαν 

μακρ." ὡς ἂν εἰ ἔλεγε, μᾶλλον ἐμοῦ ἐπ᾽ 

ἄλλῳ οὐκ ἔχει μακροθυμῆσαι, ΟἾγτγ5. 

ΤῊ τνϑδαϊηρ ἅπασαν (Πιαοίηι., ΤΊδοἢ.) 

15. ποὺ ομὶία οαυθαϊη: ὑπ6 ῬγΘροπά6- 

ΤΌ Π06 ΟἵὨ πηο 18] δαπουιίγ [Α ΒὙαὶὲ ορρ. 

ἴο ΠΙΚΠ) ἰΒ ἴῃ 105 ἕανουσ, Ὀαὺ 10 τηδῪ 

ΡῈ τϑιηδικθα ὑπαῦ {Π6 ἴῸΓπὶ ἅπας 15 

ΟἾΪΥ ἴουπ ΟΠ086 ποῖ ἴῃ δύ Ῥδα]5 

Ἐρρ., Ἐρἢ. νἱ. 13 (68]. 111, 28 Ζαοληω. 
18. ΝΘΡΥ ἀοιύξα]), Ὑ 118 ὑμ6 τοῦ 

ΘΟΙΏΤΠΟΙ [ῸΓΠῚ ΟΟΟΙ͵Β5 δθοιῦ 420 {]1η685. 

δύ Τα τ888 ἅπας ἔλ1 τηοΓ (23 {1Π165 

ὁογέωϊη}) ὑπ ΠΥ οὔποι οἵ ὑπ6 βϑογθὰ 

τε] ύθυβ. Οπ {Π6 1655 τι5ι8] ροβί οι οἵ 

0Π6 δγύϊοϊθ, ββδ ΜΊ44]. σγεοῖ; 4.1. οἢ. 

ΨΙΙ. Ρ. 1Οο4 ποίβ, ἃπἃὶ οοιηρ. Θἰθυβαογῇ, 

“Βοϊέγ»ᾶγο, Ὁ. 381, ψ͵Ἐὴο πῶ Βονθνεὺ 

οτἱὑέθα {Π15 ᾿πϑύδποθ δηὰ Αοίβ χχ. 18; 

ΘΟ. ατσθθη, σ᾽) αηλην. Ὁ. 104. 

γε ποϑὰ ποὺ πϑγθ τη αν {Π6 τηθ8ῃ- 

ἴπρ' οἵ μακροθ.: “1)860 ὑγ]θαϊῦαν μακροθ, 

ααΐῶ ῬῶπαΒ ρϑοοαῦῖθ “θὈϊὰ5 αἰ υὺ 

Ῥγορύευ ο]ουίδηι βιιϑηι, οὖ αὖ ἀθύαι ρ6ο- 

οδίου! θι15. ΤΘΒΙ ΡΙΒΟΘΠΑῚ ἸΟΟιΒ5,) Θ΄ Ό]ΟΘΓ, 

ἼΠ ΕΠ 7. Εν. ΝΟ]: 11- Ρ-. 295. ΠῸ 

αἰβυϊπούϊοη οἵ ΤΏΘΟρΡΗ. (οη (Ταἷ. ν. 52) 

Ῥούνθθῃ μακροθυμία (σχολῇ ἐπιτιθέναι 

τὴν προσήκουσαν δίκην) ἃπὰ πρᾳότης 

(ἀφιέναι παντάπασι) οἰθθ ὈΥ Ῥαἱσθυ, 

8. ν.»γ 8Π6 ΤΘΠΟΙ, ϑψηοη. ὃ 50. ε, ΤΩΔΥ 

ῬΘΡΠΔΡ5 Ὀ6 βυιρϑύδη ϊαὐθα ὈΥ ΘΟ ρδιϊηρ; 

0818 Ῥαββαρθ 1} ΤΊ, ΠῚ, 2, 

πρὸς ὑποτύπωσιν κ. τ. λ.1 “ἐο ου]ιὶϑίέ 

αῬαΐίονἩ, ὕογ" ἐζιοην, δτ5.,᾽ πρὸς ἀπόδειξιν, 

(ουπ. 2: ὑποτύπ.,, ἾΔ.α... [ο5- 
ορ τ Ἂ 

ὕβῃβῖο, ΘΧθῃρ απ, 2 Ῥϑῦ. ἱϊ, 6] ὅγυ. 

ἰ ἃ δὶς λεγόμ.; Πθ616, ἃ πα ἴῃ ὃ 50116- 

ψγΠδὺ τη 1ῆ64 Θ56η56, 2 Τίτη. ἱ. 12. δύ 

ῬΑ] 5 ΤΠΟΥΘ. τιϑιι8} ΘΧΡΥ ΑΒ Οη 15 τύπος 

(ἔοπι. ν. 14, νἱ. 17,1 Οογ. χ. 6, Ῥ|μ], 

ὯΙ]. 17, 81.), θαὺ ἴον 0Π18. ὑποτ. 15. Ρβυ-" 

μᾶρ5. Ποῖ βιιθβυϊθυ θα, α5 ἰ 15. ποὺ 80. 

ΤΊΌ ΟΠ {Π|6 ΤΠ 6 ΓΒ Ῥᾶβϑῖν ΘΧΔΙΏΡΙ6 (τύπον) ᾿ 

ἃ5 Π6 δοίΐνβ ἀἰβρΙαυ οἵ ἴδ οῃ 0π6 ρατὸ ἃ 

οἵ ἀοά (΄ δα Θχρυϊτηθη τὴ Θχθμαρ]δτ,᾿ 

Ἑγ β1η.) 1 οἢ. ὑπ6 ΑΡοβίϊθ Ίβη 65 ὕο 

Βρθοϊγ. Τὴ 808] ὀχρ᾽δηδύϊοπ {πᾶ 

088.Α ΡοΒύ168 Πἴτηβ6 1} νγὰβ ὕο 6 ὑπ6 ὑπό- 

δειγμα (2 Ῥού. 1]. 6), {π6 βύδπάϊμρ' ὑγρὸ 

δ. Π4 τϑργυββθη αῦνβ, Π8 “ 811-Θιη Ὀγθ οὶ 

ΘΧΔΙΏΡΙΘ᾽ (ΜΌ]]6 1), οὗ ΤΠοβ8 Ψ1Ὸ τγϑῖ8 

ΠΡ ὕο Ῥ6]θνθ οα ΟἸ τεῦ (“ 5ὶ 

ΟΥΘα 5. αὖ ῬΦαΪ5, Β] να θοτα αὖ Ρδα- 

105, ΒΘΏΡ..), 15. ΒΟΔΙΌΘΙΥ 58 5 Δ οὕοΥΎ, 

Τῦ νγὰβ ποῦ 850 τη 0}} ὉΠ6 ΔΡΟΒΌΪ]6 ἃ5 0Π6 

μακροθ. Βῃονψῃ ἴο Πῖπὶ ὑπαὺ νγαβ ὑπ6 

οὈ]θοῦ οὗ ὑπ6 ὑποτύπ.: σοπηρ. ὙΥ 1ββίπρ. 

ἦι ἰοθ. Οὐ {π86 ἰθομηΐοα! τηθϑηϊηρ: 

(Δ ὐταθγαῦϊο οὐ ᾿πϑυϊθαύο ὈΓΘν18) 566 

ὑπ6 πούββ οἵ Βαρυϊοῖβ οἡ ϑαχύ. Επηρὶν. 

Ρ. 1, πὰ ϑαΐοον, 7 λεβαι)", 5.ν. Κ᾽ Ο]. 11. 

Ρ-. 1308, ΤΠ6 ρθη, τῶν μελλόντων 

(ἴῃ στοβρθοὺ οὗ, “" ρογύαϊηϊηρ ὕο,᾽ 566 

Τοομδ]άβοη, (77), ὃ 453) ΤηΥ Ὀ6 ΤπογῸ 

ΒΡΘΟΙΠΟΔΠΥ “Θῆπρα ἃ5 {Π6 σϑῃ. οὔ ἐλ 

»οϊγ οΓ υἱοιῦ (ΞΟΠ θυ]. ϑγηΐί, ὃ 18, Ρ. 

120), ΟΥ̓ ῬΘΙ ΠΡ 5; ΤΏΟΓΘ ΘΟΥ̓ΤΘΟΥν, 88. ἃ ἢ 

Θχίθπαθα Ὡρρ]οαύϊοι οὗ {Ππ| »)οβδοδϑίυο 

σόη.; ἴπ6 ὑποτύπωσις νγὰ8 ἀοδβρῃθα ἴῃ 

ΤΘθγθποθ ἴο ὑπθιη, ἰο "68, ἃ8. Ὁ γγ8γβ, 

ΠΣ ῬΓΟΡΘΓΌΥ ; 850. 2 Ῥϑῦ. ἴἴ. 6 ; Θοτηρ. 

ΒΌΡἢ. (ὦ. Οοἷ. 355, δ 5866 ϑ'ομθιου. 

Δ ηΐ. 8. 13. 2; Ῥ. 112 56., Μαδΐνῃ. 6. 

8. 343.}1 (ποῦ 2, ΠΘΓΘ ΟΡἢ. ὦ. 6. 15 

τη δι ηὐθυρσγοῦθα, 8686. Υαπαογ ἐμ ἴοο.). 

ΤῊ ὉΠ6 ἀδύϊνε μα Ῥθθη τπιϑ6α, {Ππ| ἴ΄68 

Οἵ ὉΠ6 “Θοηνθπίθησο," “ θοπϑῆὐ,᾿ οἵ {Π6 

ΡΔΡΟϊο5. ΘΟπμΟουπθ ἃ ψψο]α Πᾶν οοΙηῸ 

ΤΠΟΤΘ ῬΤΟΣΩΪΠΟΠΟΪν ἰηὔο πούϊοθ: 60Π- 

Ὁ 
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3: ὁπ Ἐκ5 ᾿ “9 
17 αὐτῷ εἰς ζωὴν αιώνιονς 

ὑναδὺ Τροὶα5. χὶῖν. 6 0}. 2 Ῥοῦ. ἰ. 6. 

ΤῊ οχραηδύϊομ οἱ Ῥγούβοῃ., “αὖ (μος 

Τῆ60. ΘΧΘΙΗΡΙΟ) Δα γαγοὺ Ομ 1510- 

ΠΟΤῚ [αὐ αι σΘ ἢ  πιΠ},᾿ 8. ΘΥΔταμηαὐϊ- 

ΟΔΠῪ ἀοίθηβι]α θαῦ ποὺ Θχθρθὶ 108} 

Βδ ϊβίδονονυ. πιστεύειν ἐπ᾽ 

αὐτῷ] “ἰο δοίζουο οη, Πίηι.᾽ Τὰ {118 οοη- 

ΒΌ Οὔ] Ο1), ὙΠΟ. ΟὨΪῪ ΟΟΟΙ1Β Θἰβθν ΠΘ ΓΘ 

ἴῃ Τμιϊκο χχῖν. 25 (οπιϊ θα θγ Η αὐδου) 

Δα (ἢ Ομ6. δα {π6 βϑῖηθ οἰξαύϊοῃ 

Ἐπότα ὑΠ8 ΤΉΧΚΟΧΕ) ΕΌΙΤΩ. Ιχ- 33; ΣΧ: ΠῚ; 

τ Ῥεύ. 11. 6 (Μαύῃ. χχν!ϊ. 42 15 ἀοιιθύ- 

α]), ΟἸγΙϑῦ 15 σθρυθβδθηῦθα 85 ὅπ δαδίδ, 

Ζ7οιμιααὐΐογ,, οὐν νυ 10 ἴαῖ0}) ταβίβ ; ἐπὶ 

ψῖ ἢ ἀδῦ. τυ κίηο “ΔΌβοϊαΐθ Βαρου- 

Ῥοβίεῖοι ἡ (Το 145. (ὐὐ. ὃ 482), δπά 

ὉΠθμθΘ ὕπμθ ΔΟΟθββουΎ ποίϊο οὗ “ἀθ- 

ῬΘΠάΘΠΟΘ ΟἹ ;᾿ 588 Βασαν, ϑψηίς ν. 

24, Ῥ. 280, Καῖίσον, ϑριωολί. ὃ 68. 41, 

Ῥ. 541. Τῇ νὰ δαορὺ {π8 ἀϑι8] γϑδαϊῃρ 

Φ Πα Θχρὶαπαύϊοη ἴῃ ΜδΥΪς 1. 15. (00Π}}. 

Φοηη 1]. 15 [7 δο]ι., 7Ζαοΐιι. ταᾶτρ. ], 

Ο81. 11. 2ύ, «“όγθπι. χὶϊ, 6; Τρσηδῦ. 

Ῥηϊαα. 8), τὸ τὰν 6. οὔβογνϑα ὑπὰῦ 

πιστεύω μὰ5 ἥνα σομβύγ οὐ 0}5 ἔῃ ἐπα 

Ν.Τ,, (α) Ὑυἱῦ ἢ βτηρ]8 ἀαύ.; (Ὁ) 1 

ἐν; (6) ιν εἰς : (α) ψ Ὁ} ἐπὶ ἃπὰ ἀδί.: 

(ὁ) νι ἐπὶ ἃπὰ δόοιι8. Οἱ {π686 10 

ΒΘΘΠῚΒ ΟΙΘΑΓ ὑμαῦ {Π6 Ῥγθροβιθίοηδὶ φοη- 

βύγπούοηβ Ππᾶνθ ἃ {Ὁ]]6} 

ΒΡΘΟΙᾺΙ ἴογσοθ ὑπᾶη {Π6 Β'πηρ]8 ἀαὐϊνα 

(Β88 ΠΟΙ, ΟἿ. ὃ 321. 5, Ρ. 101), δπα 

αἶδο ὑπαῦ ὑπον 4}}] ἴηνοῖνθ αἀἰθγθηῦ 

ΒΠ8.688 ΟὗἉ τηϑᾶπῖπρ. ΤΉΘΓΘ ἸΠΔΥῪ ὈΘ ΠΟ 

στοῦ αἰ γθηοθ πὶ ἃ ἀοργηδίϊοαὶ μοϊηΐ 

οὗ νἱϑνν (οοπηρ. Ῥϑδγβοη, (Ὑγεεί, Υ ΟἹ. τι. 

Ρ. 8, 6εα, Βατγί.), 5011 ὑπ συϑιητηαῦ- 

οὉ] ἀἸβυϊ πούϊοηβ βθθῖὴ οἰθαγ]ν τηϑ 64, 

Τῃ ἃ σψγοσα, 0Π6 βχϑύοῖβα οἵ [10 15 Θ0- 

ὑβιηρ]αὐθα ππά ον αἰ γθιῦ βρθούβ ; (α) 

ΘΧΡΓΙΈΒΒ565. ΟἸΪΥ ὕΠπ6 Β1Π1Ρ016 δοῦ; (0) ἴη- 

ψΟΪν 65 180 {πὸ ἰ4θὰ οὗ πίομ ΙΔ ; (6) 

το νν 10, ἈΡΡΥ. οἵ ἃ {116 ἃ) τποσΘ 

τη ϑῦϊοοϊ πδύτπσθ (οοπρ. πούθα οὐ (ταί. 

111. 27), ὙΙ ἢ. ΡΓΟΌΔΌΙΥ 5016 ΔΟΟΘΒΒΟΥΥ͂ 

1ά6ὰ οὗ ποτ] τηούϊομ, τηθηΐαὶ αἰγθούϊοι 

Δα ΤΠΟΥΘ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

“-“ Α - “ 

τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, 

ἰοννατα ; 5886 ὙΥ ΠΟΙ, ΟἽ. ὃ 40. ἃ», Ρ. 354 9 

(α) σϑροβθ, ὑϑιαοθ οα ; (6) ταθηΐα! 41- 

τϑούϊοη τ ἢ ἃ νίθνν ο ἴὉ; ΒΖ. Ποην. 

ἵν. 5, Ο]. 1. Ῥ. 217, οοτηρ. Ομ 168. 

σν. ὃ 483. ΟΥ̓ τπ6 ἕουγ Ἰφιῦοῦ 

Τουτηυ7ε. 10 τι Β6 ΤΟΠΝΔ. ΚΘ ἴῃ Θ0Π- 

οἸαβίοιι ὑπαῦ (6) ἀπά (ὦ) δι8 οἵ γὑϑᾶγθ 

ΘΟΟΘΌΤΘΠΟΘ; (60) ΟΗΪΥ (ΤΟ 11]. 15. 15 

ἀοιθυΈ]} 15 πο Ὀγ δύ Φοθη ἀπά δύ 

Ῥρούεγ, ὈῪ ὑπ|6 ΤΟΥ ΘῚ ὙΘΓῪ ἰγΘα ΘΠΌΪΥ ; 

πα ἃθοαῦ Θαια}ν ψῖῦ (6) Ὀγ δῦ 

Τια]τ6, δια σαῦπου τποσ ὕπ8η δα} 

ΒΥ δῦ Ῥδι]: ἃ. πούϊοθ οἵ ὑποθ8 θοῃ- 

βγαούϊοηβ Ψ1Π] θ6 ἴουαπα ἴῃ Πδαββ, 

Τμόοῖ. ΟἸυγόϊ. τν. 14, Ῥ. 229; ΘΟΙΏΡ. 

4150 ὙΠοΙποῖς, Βοϊνσο, Ρ. 94 56. 

εἰς ζωὴν αἰώνιον] “τ«πέο οἰογηαί, {6 ;" 

οὈ]θοὺ ὑο νοι ἐδ8 Θχϑυοῖβα οὗ πίστις 

ἐπ᾿ αὐτῷ ν 85 αἰγτοοίβα. Τῦ 15. βίπρι]αν 

ὑποῦ ΒΘΠΗΡῸΙ 5μοι]α παν ρϑαβεα ἴο πο- 

ὑῖςϑ Ὁπωῦ 0Π15 οἴδαβ οἂπ 6 1οπϑα ψ ἢ 

ὑποτύπωσιν : Βιι0). ἃ οοπδίγαοίίϊοπ ΠδΒ 

ποι ῖτρ' ὕο ΓΘΟΟΙ τ ΘΠ 1{, 

17. τῷ... βασιλεῖ τῶν αἰώνων] “ἐο ἔι6 

ζίης ο7 {δια ἀρο,᾿ Ἰκοδ κἢ ἸδοοΝ 
τῇ ξ εξ: 

[ΤῈ ΟἹ βεθου]οσαμη} ὥγτ.;-ττῶν πού α Ὁ]Θ 

1016, ὑπαὖὺ τα δῦ ποῦ Ὀ6 ἀπ] αὐεα τπὐο “{116 

Κιηρ' οὔθ μα} οἵ Τιαῦῃ. ἀηα Ααῦὶι., αν 

Ἡ Ἡδρναϊβυῖο ἀβᾶρα (οοιρ. ὙΥ ̓πϑι', ΟἹ". 

δ. 34. Ὁ, Ρ-. 211) τηᾶνγ ΤΟ ΠΟΥ 50.0}} ἃ, 411ὰ- 

ἀἴοτ στδτητη δ 10} ΠΥ Δ τ} 1551 10 : ΘΟΤΆΡ. 

Ἠ6Ὁ. 1. 2, χὶ. 3. Τὰ6 ὕθυῃ οἱ αἰώνες 

ΒΘΘΙῺΩΒ ὅο ἀεποίθ, ποῦ “6 νου] 5 1η 0Π8 

ΒΔ] οοπούθίθ τηθαθΐηρ οἵ ὕΠ6 ὕθυτη 

(ΟἸιυγ8., ἃπα ἃΡρυ. Τθοα., ΤΠ ΘΟρΡἢ.), 

Ῥαύ, ἴῃ φοοονάδποο νυ {Π6 τποῦθ ἀϑαδ] 

ἐοηιρογ αἱ, ταθιπϊηρ οἵ αἰὼν ἴπ {π6 Ν.Τ'.,, 

“ἐλι6 απ68,, ὑπ Φβῃ) ροΓὰ] ρουϊοβ νυν οβθ 

Βιπι ἃΠ6] ἀρστθσαύοη (αἰῶνες τῶμ αἰώ- 

νων) ϑασταῦγαθθ ὑμθ οομποθρίϊοη οἵ 

ΘὕΘΡΠΙΪΥ : 566 ποίθβ οὐ ἔρῃ. ἱ. 21. 

ΤῊ βασιλεὺς τῶν αἰώνων ὙΝ}}} ὑῃπ8 Ὠο 

ΕὍΠ6 Βονθυθὶση αἸΒρΘμβθι 8:4 ἀἸΒροβου 

οἵ {π6 ἀρθ8 οἵ ὑπ6 ψνουἹα:" 866 Ῥβδίτα 

ΟΧ]ν. 1τ3, ἡ βασιλεία σον βασιλεία 



τ τ. 21 

, ἴω 

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ Θεῴ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς 
9“ “ ΞΥ ἑὰ 3 {2 

αἰῶνας τῶν αἰωνῶν" αμῆν. 

Τ ΟΠᾶγρο {Π66, 50 ΤΊ)0- 
ὕηγ, το ἤρῃΐ {Πη6 ροοῦ Γαύτην τὴν παραγγελίαν παρατί- 1ὃ 
ἩρΡἢὺ οἵ ἴαῖ0}, ἀμ ποῦ ὕο τηδἶζα ΒΡ οῖς οὗ 10 ἃ5 ΒΌΊη8 πᾶν 016. 

πάντων τῶν αἰώνων, καὶ ἡ δεσποτεία 

σου- ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ 

566 Εχοά, χν. 1τ8; 80 

οοταρ. ἴϑύθγι, Ζεληῦ. 11. 2. 4, Ρ. 2318. 

ἌΠΥ τοΐθγθποθ ἴο ὑπὸ Οποβύϊο ΘΟ Π5 

(Η πηι. 2). 18. πύθῃ 186, δηα σοπὶ- 

ῬΙΟύΟΙ͂ν οαὺ οἵὐἨὨἁἧ ,ρίαοθ [1 0815 βα ]ἴτηθ 

ἀοχοίορυ. 76 {{Π0|6 ἀοθϑ ποῦ οὐ 

Θιραΐη ἴῃ {π Ν.Τ',, θαύ 15 Το ἴῃ ὑΠ8 

Ο.Τ'., Τοῦϊὺ χη]. 6, το; σοσῖρ. Εἰρο]τιβ. 

ΧΧΧΥῚ. 17 (10 οΥ 22), ὁ Θεὸς τῶν αἰώνων. 

ἀφθάρτῳ] “ἐποογηιρεϊδιο ;᾿ ἸιθαΥ]Υ δααῖ- 
ψαὶθηῦ ὑο ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, οἈ. 

ψὶ. τό. ΤΠ ΐ5 δριμὺ 15 ΟὨΪΥ [οπηα ἴῃ 
ἀηΐοη: 11} Θεὸς ποτ ἃἃ ΠΟΙ. 1. 

43; Οοηρ. Ν'νγιβα., κχὶϊ. τ. Βούῃ {115 

Θἃ ὁπ86 ὕνο Το] ονγῖπρ Θριὐπούβ τηπιϑῦ 

ΡῈ οοπμπθούθα σι Θεῷ, ποῦ βασι- 

λεῖ (Απιμ., ΟὐπΥ., 41.), πίοι. 5 
ΘΟΔΙΌΘΙΥ σΥδιη τη 08} ὕθπαθ]8. Ἠύυ- 

ὁπΠῈν αὐρ88 ἀραϊηβῦ ὑῃϊ8 ὉΠ6 ΟἸἸ ΒΒ 0 

οἵ [88 ΔυΌ]ο6186 Ὀθίοσθ ὑπ θρ ἐμ οὺ, νυ μΊ ἢ 

ον ον ον ἔγθα ἀΘΟ]Υ ἰδ κ85 ρίδοθ ἰπ ὑπ 

6888 οἵ ἃ {1016 1 Δρροϑβιίψϊοη ; 5686 Μ|Ια- 

α]ούομ, ατοεῖ; ΑὙὐέ. Ὁ. 387 (64. Τὺοβ6). 

ἀοράτῳ] “ἰγοίδιδίο ; 566 Ὁ]. 1. 15, 

84 οοπΡ. ε πὰ. νἱ. τό ; νῷ μόνῳ 

σκιαγραφούμενος καὶ τοῦτο λιὰν ἀμυ- 

δρῶς καὶ μετρίως, ατορ. Να. Ογαΐ. 

ΧΧΧΎΤΙΙ. ΤΙ (ἃ ΠΟΡ]8 ρᾶββαρθ), Ρ. 15 Ὁ 

(64. Μοτε]]). μόνῳ Θεῷ] “οηῖν 

(οὐ ;᾽ σοΙΡ. οἢ. νἷ. 15, ὁ μακάριος καὶ 

μόνος δυνάστης. ἴύ 15 ποῦ οἵ Β6ΥΟι85 

οἰππρογύαμμοθ ΨΥ Πμθύ μου, τ} Ῥπουά.- 
ΔΗΙΡτοβα Τὴ ἰοὐ., Ὑγ76 ΤΟ οτ {815 Δρρεϊ- 

Ἰαύίου ἰο ὕπ6 ΕἾνϑθυ Ῥϑύβοὴ (“ ραυίϊου]α 

μόνῳ οχύγαμιθαβ ἴδῃ ὑπ} ῬΘΓΒΟΙ 85, ΠΟ 

δαΐθτη ἀϊνίπαθ ϑχοϊααῖυ,᾽ πδὖ., ΘΟΙΏΡ. 

Ῥ,αβι], Τνηοην. Ῥοοῖς τν, δα ἢ.) οσ, 

ψν τ ὙΠοοά. πὰ ατορ. Νὰ. (Ογαΐ. 

ΧΧχυι. 8, Ρ. 586 Β, 64. Μοιδ]1), ο {16 

πγθ6 ῬΘΥΒΟΠΒ οὗ ὉπΠ6 Β]6ββοα Τυϊηϊύυ. 

ὙΠῸ [οΥπιοῦ ΒΘΘΠΒ τηοδὺ ῬιΟθΔ 6 ; 

γενεᾷ, πὰ 

Ἠδηλη. 1, 

ΘΟΥΏΌ. «ΟΠ χυ]ῖ. 3. ΤΙ τρασ- 

ἴπο οἵ ὅπμε ἰθχύ, ἃ “τηδρηϊῆοδ Ἰθοίϊο,᾽ 

ἃ5. ῬΘΗΡ6] ὑγα]γ 0815. 10, 15. Βαρρογίεα 

ὈΥ δο. ρύθροπάθγανίηρ δι ΠΟΥ ΤΟΥ 

[ΑΙ ΟΝ ορρ. ὑο ΚΙ, δ {μπᾶῦ 0 

ΒΘΘΙῚΒ «1 ΒΠ οὐ] ὕο Ἰτπαρηθ μον Π,60 σα 

51}1 ἀθίβηα {Ππ86 ᾿πύθι ροϊαἰθα σοφῷ. 

τιμὴ καὶ δόξα] “Λοποιι" απο σίονγ ;) 

ὃ. ΘΟ ἱ Πδύϊομι ἴῃ ἀΟΧΟΪΙΟΘῪ ΟὨΪΥ ἔοππα 

᾿ι616 δηα (τὺ {Π6 ἀιῦ.) ἰὴ Βδν. ν. 13, 

ΘΟΙΏΡ. ἱν. 9 854. ϑ0 Ῥδι]}5 πϑ8] ἔου- 

τη 18, 15 δόξα Δ]0η6, τυ ὑπὸ αὐῦ. : 568 

πούβϑ οὐ (Ταἰ. 1. 5. 

εἰς τοὺς αἰῶνας κ-τ.λ.} “ἐο ἐδ αγ68 οῇ 

ἰλ6 ἀγέδ, ὦ.6. “ἴῸΓ 81] Θύθγ ἸΟῪ ;. 866 

πούθβ οὐ (ταί. 1. 5. 

ῖ83,. Ταύτην τὴν παραγγελίαν] 
«“ΤᾺϊ5 σοπυηιαηπα ;᾽ τί δὲ παραγγέλλ ἕϊς, 

εἰπέ; ἵνα στρατεύῃ κ-τ.λ., ΟἾτγ5. ΤΠ8 

ΓΘΙΌγΘμΘΘ οἵ ὑπΠ658 σνοτβ Πδ5 ὈΘ6 ἢ ΘΓῪ 

ΑἸ θηα]ν Θχρ]δηθά : ὑμθν Πᾶν 66 Π 

γΘίουσθα (α) αἰὐγοοιίίῃ ἴο παραγγείλῃς, 

ΨΘΓ. 3, Οδἱν., Εἰϑύ., Νδοῖς ; (ὁ) ἴο παρ- 

αγγελίας, νότ. 5, Βεοηρ. ; (ὦ ἴο πι- 

στὸς ὁ λόγος κιτ.λ., ῬΕΙ]6 ; (α) ἴο ἵνα 

στρατ., ΟἾτγ5., 1[)6 ΝΥ οὐξβ, 4]., σοιῃρ. 

Φοηη ΧΙ, 34. ΤῈ οδή]θούϊοι ἴο (α) 

1165 1όθὋὁὉ ὕπ6 ἔδοὺῦ ὑμπαῦ. ἴπ σεῦ. 3. 8 

παραγγΎ. ῖΒ ἀρβπθά ἃῃὰ ἄοπθ ψ] ἢ ; 

ἴο (6) ὑπαῦ {Π6 ραγρονῦ οἵ ὑπ παραγγ.-. 

15. ποῦ ἀδῇῆποά, Ὀπῦ ΟΗ]Ὺ 105 δἴπι βύαὐοι ; 

δηἃ ο Ῥούῃ ὑμαῦ ὑπ6 Ἰεπρούῃ οὗ {πῸ 

ἀἸουθϑϑίοη, πὰ {Ππ6 ἀἰϊβύαποθ οὗ {Π86 

ΔΡοΔοβὶρ ἔγοτη ὑπὸ ργούδβίβ, 18 ἴδ ὕοο 

συθαῦ; (0) 15. οὈνϊ]ουιβΥ ἀπύθηϑ Ὁ ]6. ἃ 5 

Ψ6}. 15. 'πνοϊνοθ 0 παραγγελία δὖ ἃ]]. 

Τῦ βθοιηϑ θεβὺ ὑπθη (ὦ), νι ΟἾΡγ8. 

Δηα {Π6 ῥυϊποῖρα! τηοάοστι ΘΧροβίθουβ, 

ἰο τοῖο παραγγ. «ἰὐνοοίΐῃ ἴο ἵνα στρατ., 

δ η πα γοῦν ἃ πα Δ] Ππβίν ον ὕο ΨΘ 1. 

3 864., ᾿πδϑτη 0) ἃ5. ΟὈΘαΐθηοθ ο {Ππ6 

ΘοΙητηδ Πα ὑῃθγθ οἷνοπ Ππηϑῦ [ὉΠ ἃ 

Ῥατὺ οὗ {η8 καλὴ στρατεία. ΤῊΪΒ νΘΥ86 



ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕῸΝ Α. 
, ’ , 4 4 ὕ 3. ἃ 

θεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπι 
Α , 6 ’ὔ 9 9 κε 4 « 

σε προφητειας, ἐνὰαὰ στρατευὴ εν αυταις τὴν καλὴν στρα- 

ὑῃ5. ἴουτη8 ἃ φοηποθλαΐ δα ὩΡΡτοργιαῦθ 

ΘΟΠΟΙαΒἴοιι ; Κ6 7. 3-τ-τῖ ΘΟΉΨΘΥ {Π6 {1- 

τϑοῦ ᾿π]υπούϊομβ; νϑῖ. 12-- -τό {π6 διι.- 

ὑπιουιν οὐ πθ Αροβύ!θ ; νϑῖ. 18 86. 

ἀπ νἰσῦτια! σα θϑύϑηοθ οὐ [ιἷῖ8. ρσθνυίοιιβ 

1Π]} πη οὐ] 05. ΘΧΡΙΘΒΒΘα 1 {116 Β᾽ περ] δῦ 

Τογτη. 

παρατίθεμαί σοι] “7 ὁοηνηυδέ ἰο ἔΐι66, 

ἃΒ ᾧ ΒΔΟΥΘΩ ὑναθῦ;᾽ τῆς φυλακῆς τὸ 

ἀκριβὲς δηλοῖ, ΟἾτγ5. ; Θοτηρ. 2 ΤΊτη. 1]. 

3. ΤΠη6 τι58 δῃηα ἴογοθ οἵ ὑπ6 τη]616 

ἴῃ ΒΟ ἴουτηβ οἵ βιργεβββίοπ. τηδὺ 6 

ῬΘΙμαρ5. ἔ6]0 ὈΥ οὔβονυνῖπρ ὑπαὺ ὑπ 

ΟὈ]θοὺ 15 ὑθρυθϑθηΐθα, ἃ5 1 ὑγ6 ΓΘ, ἃ 85 

Θιηδηδ ϊηρ' ἔΓΟΤΏ, ΟἿ᾽ ὈΘΙ]ΟΠΡΊ Πρ ἰο, ὉΠ 6 

Βα θοῦ οἵ ὉπΠ6 νϑὺῦ; 8686 Καϊίρεγ, 

Δ ργαοιί. ὃ 52. 8. 6, Ρ. 265, ἀπά Θοιηρ. 

Τομ 145. (τ). ὃ 432. 2. ὑῦ. 

κατὰ τὰς κιτ.λ.7 “ὧι. ἀσοογαζαγιοα εὐἱίἦ, 

ἐλι6 ζογογηηΐη }γ 0] δοὐο5 αὐοιέ διε ;" 

ἀδβηΐηρ' οἴδιιθθ ἈΡΡΑΥΘ ΟΥ ἰηὐοπα θα ἴο 

δια νγεϊσμῦ ὕο ὑπὸ Α ροβὺ!θ᾽ 5 θα πουίαθοη 

(ἀφορῶν πρὸς ἐκείνας...παραινῶ σοι, 

ΤΠΘΟΡΙ.), πα ὕο βιιρσεβὺ το ΤΊ την 

ἃ ΔΙ ΠΟ π8] στοιηα οἵ. ΟὈ]Πρὐϊοη ; 

ἐκείνων ἄκουσον, ἐκείναις πείθου...... 

ἐκεῖναί σε εἵλοντο εἰς ὃ εἵλοντό σε, 

ΟἾγγ5. ΤΉΘΓΘ 15 ὉΠπ5 ΠῸ ΠπΘοθϑβιν ἴῸΡ 

᾿ΘΓΘ ἀΒΒΌΤΩΪΠ᾽ ἃ. ΠΥ ΡΕυ αΐοῃ, 501], ἵνα 

((ἔσπῃηι., 

ΜΌ]]6Ρ), ἃ ὙΘΡῪ ἰογοθα ἃπα πἀπύθμδ Ὁ] 8 

ΘΟΠΒ οὐ] 0. προαγούσας] 

“ 7)ογογιγίη," “ΡΥ δον 7807, 566. Η65}. 

γἱϊ. 18, προαγούσης ΤῊΘ 

ΟΥΘΓ οὗ Ὁπ6 ννουαβ πῖσὴῦ βθοῖὴ ἴο 

στρατεύῃ κατὰ τὰς κ.τ.λ. 

ἐντολῆς. 

Ἰτ]Υ ὑπ6 οοπηθχίοη οἵ ἐπὶ σὲ νι ἢ 

προαγούσας (“Ἰοδαϊης ὉΠ6 νγὰν ὕο {Π|66, 

Ροϊμίΐησ ἤο ὕπθθ ἃ5. ὑπθὶνγ οδήϑοῦ, 

Μου.), θαῦ ἃ5. ὉΠ|5 Ἰην οῖν ε5. ᾧ τη06]1- 

Βοαύϊοη. οὐ {Ππ6 βιτηρὶθ τηθϑηΐμρ οἵ 

προάγω, δι α͵5ο (566 Ὀ6]ον) οἵ προφη- 

τεῖαι ἃ5. 0611, 1ὖ 15 θοϑῦ, σι [)6 ὟΥ., 

Ηαὔπον, μα τπηοβῦ τα θυ ἢ ΘΟΤηΤΘηΐδ- 

τοῦθ, ἴο οοηπθοῦ ἐπὶ σὲ νυ] προφη- 

τείας. Τὺ 15 ποῦ Πούνθνθι ΠΘΟΘΘΒΔΤῪ ὕο 

[4 

οἶνο προ-αγούσας ἃ ῬΌΓΘΙΥ ὑθιηροτγα] 

5656. (ϑγ1.}; ὉΠπ6 Ἰοσδ] οἵὐ'΄ ατι51- 0081 

τηθϑηϊη  ᾽ ὙΠΟ Ν ΠΘΔΙ]Υ ΔΙ γα 5. ΤΠ Δ Υ]ς5 

ὑΠ6 νγογὰ ἴῃ ὑπ Ν. Τ', πιδὺ 6 {ῈΠ]᾿Ὶ᾿ τϑ- 

ἰδϊπιθα ; ὑπ Ῥγορίθοῖθα νγαπῦ [ουυναγά, 

ἃ5. 1 ψογθ, ὕπθ ἤθυα] 15. ἀπ ἀνϑηῦ- 

ΘΟΌΓΙΘΙΒ ΟὗἨὨἁ ἁΌΠ6 δοίϊομβ νυ ὑΠ6Ὺ 

Τογούοϊ ; δοσηρᾶγθ οἷ. ν. 24. 

ἔπὶ σέ] “τρογν ἐἤι66,᾽ ΟΥ̓, τηοτα ἴῃ δ6- 

οοτάδμοθ Ὑγιῦἢ οὐ ἸάἴΟμη, “ ΘΟ) ον γυἰη( 

ἔλεε, “ταβρθούϊηρ {Π66,᾽ Ῥεῖϊθ. ᾿Επὲ 

Ὡ]ΔΤΊς5. [86 ΘΠ] αἰ θούϊομ, Ὑν]ο ἢ, ἃ 5 

ἴῦ ὙγΈγΘ, ὑΠ6 ῬγΟΡμθοῖθθ ὑοοῖς (866 

πον, 6. ὃ 40. 1, Ρ. 362), ἀπᾶ, ἢ 

108. ῬΙΌΡΘΙ Θοποοιηϊαῃΐ Ἰάθα οἵ “α]}]- 

τηδῦθ Βι 06 1- Ροβιθοι,᾿ Ροϊηΐβ ὕο π6 οὉ- 

78θοῦ οἢ ὑγΒβοτὴ {ποθ Ὺ οατη6 ἄονγη ({ΓΌτα 

ΔΌΟνΘ) δηἃ τοϑίθα ; 886 Πθοπδ]ᾶϑ. ()»). 

δ. 483, δα ΘΟΙΏΡΆΓΘ ὑΠ6 Ἔχχ. ἴῃ Καϊρον, 

ΘΡρναολῖ. ὃ 68. 42. 1, Ρ. 543. 

τὰς προφητείας] “ ἐλ }γ0]6οΐο5 : ποὺ 

ἐὍΠ6 ῬυθυμοῃθοηΒ οὐ ὑπ ΤΟΥ ρισῦ᾽ 

(κατὰ θείαν ἀποκάλυψιν τὴν χειροτο- 

νίαν ἐδέξω, ΓΠΘΟά.) ψ]οἢ ἰε ἐο {Π6 

ογαϊπδίϊοη οἱ ΤΊπαοίῃν (Η δπητη. ἐπ ἰοο., 

᾿ΓΒογηάῖκο, (ἴου. οΥ Ολιμ οἶδ, ἢ. 1Υ. 

8,--τῶπ ᾿πἰθυρσυθύδ ϊομι ἡ μῖο ἢ ἰπνοϊνα5 

ὦ τηοα !βοδύοη οἵ {Ππ6 τηθϑπΐηρ' οὗ προ- 

φητεία ν᾽ ΟΝ 0Π6 ΤΟΥ απ ΒΟΘΓΟΘΙΥ 

Ὀθ8γ), θαΐ, ἴῃ δοοογάδηοθ ψιἢ [108 

ἘΒΌΔ] τηθϑηϊηρ ἴῃ ὑπ Ν.Τ'., “186 )γ7ὲ- 

αἰϊοί᾿οη)8 βυισοθδῦθα Ὀγ ὑπ ρισιῦ, “ {16 

ῬΓΟΡΠΘοΙΘβ᾽ ΠΟΙ. να αὐΐογθα ΟΥΘυ 

ΤΙ ν αὐ Πὶβ ογαϊπδύϊοῃ. (ἃ πα Ρο- 

Πῶρ5 Θοηνθυβίοη, Π681], οοηρ. ΤΉΘΟΡἢ.), 

Του ϑύθ τη 15. Ταῦτ ΖΘ] ἃ ΒΘ 06585 

ἴῃ ὕπο ργοιηπ) σα ύϊου. οἵ {πΠ6 ΟΘοβρεὶ. 

ΤῊΘ. ρζιυ)"αΐ, τὰν ροϊηῦ ο ῬτΌρθοῖθβ 

αὐδενθα αὖ ΠῚ5 οἱγουχηοίβίοη. Φμ 6] οὔ Γ 

ΟΠΙΘΓ ονοπίβ οἵ [ῖ8 βριυϊσπα} [18 

(ΤῊ ΘΟΡἢ.), ΟΥ̓, τόσο ρυΟΔΌ]γ, ὅο ὑΠ6 

ΒΘΥΘΥΆΙ ΒΟΙΓΟΘΒ. ({Π6 ῬΥΘΒΌυίουΒ Ρ6γ- 

ΠΩ Ρ5) ἴτῸ πὶ γμθη 6 ὕΠ6Ὺ ργοοθθάθα δ 

ἢ158. ΟΥ̓ Ἰπὕϊοη ἢ ΘΟπρ. 61}. ἷν. 14, νἱ. 

12: ἵνα στρατεύῃ] “ ἐλμαΐ 



πμῦ 50. 29 

᾽ Ψ, ᾿ ν 9 Α ὃ 4“ - “3 
Τείαν, εχὼν “ιστιν και ἀγαθὴν συνειόησιν, ἣν τινες ἀπῶ- 19 

[ Α ᾿ Π 5 Υ͂ ο 3 ον , 
σαμέενοίι πέρι τὴν πιστιν εναυαγήσαν.- ων ἐστιν με 20 

ἔλοιν ηιαγεοδέ εὐῶν,᾽ ὅθ. Τῇ {Π15 τ88 οἵ 

ἕνα αἴθον ν8Ρ 5. ̓π}}] γἱη 9 “ Θοτατηδη,᾽ 

“Θχβογύαίιομ,᾽, ἐ0., 1π6 βυθ]αποῦϊνθ 

Οἴαιβθ 15. ποὺ ἃ ΤΊ6 76 ΟἸΓΟΌΤ]ΟΟυ 10} 

ΟΡ ἃ 5Β᾽πηρ16 Ἰπβη1ὑϊνθ, ᾿τῦ Βοῦνθ8 ἴο 

τηϑυῖς ὑΠ6 μι }0ο56 φομ ἐθιηρ]αὐθα γ ὑΠπ6 

ΘΟΙΠΙη8Π ἃ5. γ06}1} ἃ5 ὕπΠ6 ἱμτηθαϊαΐθ 

Βα ]Θοῦ οἵ 10; οοιηρ. 1Κ8 χ. 40, 8]., 

ϑα 566 ὙΥΊΠΟΥ, σ17. ὃ 44- 8, Ρ- 209 564. 

Οἱ {11 8865 οὗ ἵνα ἴῃ {μ6 Ν. Τ᾿ 568 

τιούαβ ὁ) “ρῆ. 1. τ7. ἐν αὐταῖς] 

“ἦγ ἐδιδην, ὃἃ5. γου" Βρ᾿ γι ῦ81 Ῥγοὐύθούλοῃ 

δὰ Θαμρηιθηῦ ; ορῃδίϊθο. ΤῊὴ8 

ὑνδηϑ᾽θοη οἵ 1)6 ΥΥ., “ἴῃ 0π6 τηϊρῃῦ 

οὗ, 185. ποῦ βαοϊθθ]γ οχαοῦ. ΤῈῊΘ 

ῬΙΘΡ. Βὼ8 Πϑυδ ᾿8. ϑ8] δ] ΡΓΟΡΘΥ 

ἕογοθ; 1Ὁ 15. ποῦ 1άἀθῃθοα] ἴῃ τηθδηΐηρ' 

10 διά (ΜΌ5ῃ., οοτρ. (Βοαπι.), ΟΓ 

ψΙἢ κατά (ΚΑ γρκο, Οὗ. Ν᾽ οἱ. 11. Ρ. 351, 

8. νἱγύυ.}}γ ΗΠ 61), Ῥαύ, π᾿ δοοοτ- 

ΘΏΟΘ ΜΠ ὑῃ6 ᾿πηδρθ, ΤΩΔ}}.5, ἃ5 10 

ὙΘΓ8, ὑπι6 ΔΙΊΩΟΙΙ 7) Ὡ1Ο ἢ ΤΊ ΟΌΠΥ 

ὑγὰβ ἴο ὑγᾶθθ Π15 ΒΡΙΤῚ18] ννᾶτατΘ ; 50 

ἍΜ 8οῖς, Μαύ., δὰ ὙνΊποσ, 6. ὃ 48. 

8, Ῥ- 346; φοτηρ. αἷβο Οσθθη, (7. Ρ. 280. 

Ἡσυύμοῦ οδ]θοὺς. ὕο ὑΠ18 ἃ8. δ. 0 1Πο18], 

Ὀυῦ 5υγοὶγ ἰδ οὐ ᾿πἰουργθύδ 

“ΓΒ, ἴῃ ὑπ6 θοΠ45 οὗ ὑΠ6 1} ΔΡ00]}- 

φαύοη,᾿ 18 ΤΠΟΤΘ ΟΡΘΠ ὅθ ὕμ6 ομᾶΓρΘ, 

ἐγἃ ΒΟΔΤΟΘΙΥ 850 1Ὡ06]]10106. 

στρατείαν] “ὠὐσγγανο.," ποὺ μάχην, 

Τ]θοά. (“Καμρί, 6 ὙΥ.), Βαῦ πηοῦθ 

Σπο] αν ΘΙ υ, "1 1018. 1ὴ,᾽ Υ α]0’., ΟἸΆΓΟΠα.; 

-- μθ Βθυύνῖοα οἵ ἃ στρατιώτης ἴῃ 81] 105 

αἰϑύδ!]8 πα ραῦυϊοα αν; οομρ. Η αὐ Π6ν 

ἐγ. ἰοθ. ΠῸΣ ΘΧΘΙΉΡΙ65 οὗ {ῃ15 βιηρ]οϑὺ 

Τουτη οἵ ὑπ οοσπδύθ ϑοοῦθ. (θη ὁΠ6 

Βα δῦ, 18 ἱηγοϊνθα ἴῃ {886 ψϑῦρ, δηᾶ 

ΟἾΪΥ ΒΘΓΥΘΒ ὕο ΔΙ] 105. Οὐ), 566 

ΔΝ ΠΠΘΙΟΝ (ΠΝ 22. 2) Ρ' 201: ΔΠῚ ΤῸΣ 

ἃ σογγθοῦ νϑ]πδύϊοη οἵ ὑπ6 βιρροβϑά 

τ θίουϊοα] ἴοσοθ, ὑπ6 θχοθ]θηῦ ὐθ]ο] 8 

Ὀγ Τορθοῖς, “Ζαλ αἰ ροην. ᾿. 501 56. 

19. ἔχων] “Λανίηγ,, ΤἩ δτατη. ; ποῦ 

“τού 6 8 ̓ (628) 88 ἃ 516] ΟΥ̓ γγθῶροῃ 

(ΔΙϑοῖς, Μδ]ι.), ἴῃ στϑίθγθποθ ἴο {16 

Ῥυθοθαϊηρ' τη Ρ ΠΟΥ, --ὐ]15 ἡγοῦ] Πῶνθ 

Ῥθθὴ ΘΧΡΥΓΈσβθα ὈΥ ἃ ΤΠΟΥΘ ὈΥΘΟΙΒ6 

ΟΣ, 6. ψζ. ἀναλαβών, Ερἢ. νἱ. τύ,--- 

ΟἹ “ἱπη 6 η5᾽ 8.8. ἃ 5110 ΟἹ 8 ἉΠΟΠΟΥ 

(Ρυϊοϑθ 8), ἴῃ σϑίθγθποθ ὕο ὑπ βυσοθθα- 

ἴῃ τηθύδρμου, μαῦ 510 ]γ, “ἢαϑεη8,᾽ 

8011. δὃβ. δὴ ἰπνψᾶγαὰ ἃπα βαθ]οούϊνα 

ῬΟΒΒΘΒΒΊΟΙ ἢ 50 ὥΥ7.) ΠΘΓΘ ὑῃ6. νγὉ 

15. ΒΠΏΡΙΥ στϑρσθα ὈΥ ὕπ6 Ρτθρ. «29 (1η, 

10}}; 5886 8180 Μϑυϑὺ οὐ, ἔϊοηι. χυ. 4. 

ἀγαθὴν συνείδ. “α γοοώ ὁοηϑβοίοηοο ;" 
888 πούβϑ Οἢ ΥῈΓ. 5. ΒιρΓδ. ἥν] 
8.9. ἀγαθὴν συνείδησιν. ἀπωσά- 
μενοι] “ λαυΐη ἐϊιγ8έ ατυαῃ ;᾽ ἀπώσατο" 

μακρὰν ἔῤῥιψεν, Ἡ Θ5γο1}).; 566 ΘΧΧ. ἴῃ 

Ὑγ οὐϑῦ. οὐ» οηυ. χὶ. 1. ΤΠ15 ΘΧ ΡΥ ΘΒΙνΘ 

ΟΣ τηδ τα ὑπΠ6 ἀ6] 1 Ὀθγαῦθ παῦαμ οὗ 

016 δοὺ, [18 Ὑυ Πα] νἱο]θηοθ υμΐϊο ἢ 6Ππ6 

τινες (γ 61. 3) 414 ὕο Ὁπ6ῖ1 Ὀθύθου παύατθ. 

᾿Απώσατο (ΔΡΡΥ. λόγον, Αοὐβ χΙΠ, «6: 

ΘἸΒθΠοΓ ἴῃ ὑπ Ν. ΤᾺ, ἹΠ ῬΘΙΒΟΉΒ, 

Αοὐβ νἱϊ. 27, 39, οιη. χὶ. 1, 2, ΧΧ.) 

ΟΟΟΘΌΓΒ ΝΘΡῪ ἰρΡΘα αΘηὐ]Υ ἴῃ ὑπ ΤΠ ΧΧ,, 

ΔΗ 56 ΘΓ} ἜΠη6 5. ν]0}} ἀρδύγαοῦ ΠΟῸ ΠΒ 

(διαθήκην, 2 ΚΊΏΡΒ ΧΥ]]. 15, 4 ἰθ6.; 

ἐλπίδα, .16;. 11, 26; νόμον, «16. νἱ. το; 

ἑορτάς, ΑἸηοβ ν. 21), 88 ἃ ὑγῷῃβ). οὗ 

ὈΝ. Τ}6 οδ͵]θούϊοῃ οἵ ομ]θίθγπι. 

(ὧδ. τ Τἴμν. Ὁ. 36) ὑπῶῦ δὲ αι 6186- 

ΥΠΟΡΘ. ὕ568 ὕΠ|8 νγοσ ,)᾽ρεγψ (Βοτα. 

Χὶ, 1, 2) ἃ5 ἴῃ Τϑίθγεμοθ [0 βοιῃθυῃηρ' 

ΘΧύθυ πη], ποὺ Ἰηύθγηδ)], 15 ῬΟΪΠΌ]685 ; 

οτη. ἰ. ὁ. 15. ἃ αππούαύϊοη. (ὑΟῃΒοΐθηοθ 

15. ΠΘΥΘ Βα ]ν τϑρυθβθηΐθα ὃ8, 50 ἴὸ 

58}, δ ΟὕΠοΥ ἃ ηα ἃ θαὐζογ 581. Ὑιθνθα 

Ῥυϑοῦϊοα!ν ὕΠ6 βϑηςτηθηῦ 5. οἵ ρογθαῦ 

τηομηθηῦ : ὕΠ6 1055 οἵ ἃ φοοα σοηβοίεποθ 

Ὑ011] οὔ58 ΒῃΙ ΡΨ ΘΟ οὗ ξαϊθῃ, ΟἸ5}.. 

περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγ.] “γηαείο 5]ιἱ- 

1.)"601; ΘοἸ ογ ἴη7, ὅν, ἐι6 ἠναΐζίον οἵ, {διε 

υλ: σου] οὗ Ὁπ6 ἀδ] Πθογαῦθ σθ]θο- 

οι οἵ {10 βϑοομα οἵ ὑπ6 ὕννο ὑπηρ8 

ΒΡΘΟΙΠΘα ἴῃ ὕΠ86. ῥργθοθαϊηρ' οἸδιθθ; ὑΠ68 

τα ]θούϊο. οὐ {π6 ϑθοοι ἰηνοϊγθθ ὑπ6 
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ναιος καὶ ᾿Αλέξανδρος, οὗς παρέδωκα τῷ Σατανᾷ ἵνα 

παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν. 

ΒῃΙρντθοῖς οὗ ὕπ6 Βνθῦ. ΠΤ ΘβηοῚ οοτα- 

Ῥᾶγοβ ῬΏ]]ο, ἐδ βογηη. Ὁ. 1128 Ὁ [1 

8.21, 0]. 1. Ρ. 6η8, εα. Μδπρ..1, ναυα- 

γήσαντες ἢ περὶ γλῶτταν. ἄθυρον, ἢ 

περὶ γαστέρα ἄπληστον, ἢ περὶ τὴν τών 

ὑπογαστρίων ἀκράτορα λαγνείαν. ΤΟΙ 6 

18. ΠΟΥ ΕΥ Βοιη8 αἰ δγθποθ ἴῃ 6Π6 1188 

οἵ {πὸ ὑσερ. [1π ῬΉΪΟ 1. 6. 10 τηᾶῦ 5 

ΤΠ νγῃδῦ 16 ἃ ὅο {π6 5ῃῖρυιθο ; (Π6 

ϑΟσαδαῦ 98. ῬΓΟΡΘΥΪΥ γοργθβθητίπρ ὕΠ6 

ΟὈ]θοὺβ “δύοσπα ψΠ10}} 6116 δοῦϊοι ΟΣ 

τηοίϊοι ἰθ κ65. ΡΙδοο,, 866 γΐπθν, (». 

δ 40. 1, Ρ- 361, Τθοπδ]45. 67. ὃ 482. ο: 

ἴῃ {Π6 Ῥγοβοηῦ οᾶ886. ΠιΘ ΘΙ Υ [Π6 οὐ͵οοῦ 

ἴῃ τοίρσθπμοθ ὕο ψΒ]ο}}) 10 ΒΔρΡΡΘμΘά, 

Ῥογλαρ8 τὰ 8 ἀϑα8}]}ν Ἔχρτθββθά Ὀγ ὑΠπ6 

9όη., 5886 Εοβῦ τ. Ῥδῖπι, ζεα. 5. ν. περί, 

1. τ. 6, ΝΟ]. 11. Ρ. 821. Αὖὐ Δὴγ ταΐθ 1ὖ 

185. ΒΌΓΟΙΥ ἃΠ ονογϑϊρηῦ ἴῃ Ἡ αὔΠοΥ ἴο 

ΒΔ ὑπὰῦ περὶ νἸνἢ ὑπ6 δοοιιβ. 18. που 6 

τιϑοα ἴῃ {116 Ξ6η86. ἴπὶ Ὑ}]}10}} ῤ ἀβαδ] 

βίδα 15. νυν {Π6 αἴ. ; ἴον, ἴῃ ὑπ6 ἢγϑῦὺ 

Ρίδοο, περὲ ν 1} ἀαΐ. ἰδ τυ Υ οαμα 

ἴῃ ΑΟὐΟ ργΓοβθ ἃ πϑνοῦ ἴῃ ὑπ Ν. Τ'; 

Δα, Βθοομα νυ, περὶ νν]ἢ ἀδῦ. (ἀτοσπά 

διΜα ἀροη,᾿ Ποπα]45. 6. ὃ 482. Ὁ), 1 

ΤΩΟΓΘ ἸΙ51] [τ ῬΥΌΒ6, πιῖρ}ῦ ᾿αγα θθΘη 

ΒΕ] 4016 {0 ῬΆΪ]Ο ἰ. 6. ((1|0 τοοῖς οα 

ννϊοὴ ΠΥ 5ρ|10,---οοπιρ. ϑορῃ. Ζγας. 

147, περὶ δ᾽ ἐμῷ κάρᾳ κατάγνυται τὸ τεῦ- 

χος), Ὀαὺ οογύα! μα] ποῦ ἴῃ [Π6 ργοβθηῦὺ 

Ῥδββαρο." Κυρῖο (Οὐ5. ΝῸ]. τι. Ρ. 353) 

ΟἰζθΒ. ἃ βοιπθνπαῦ αἸἤθγθπι τι86, περὶ 

τὴν Κώαν θάλασσαν ναυαγῆσαι, Τϊοσ. 

Τιαογῦ. τι τ. 7, ΨΠΕΤΘ ὑῃ6 δ60. βθϑ αβ 

ἴο πᾶν ὑπ6 αγέῷ Πθ 6 ὑπ αἰβαβίδν 

ἴοοὶς ράσο, 506 Ῥϑοπῦ τι. ῬΆ]μα, ζῶ. 8.ν. 

περί, 111. 2, ΝῸ]. 11. Ρ. 825. 

20. Ὑμέναιος] ὙΠΘΓα ἄοε5 ποὺ ββϑῖη 

ΦΠΥ ΒΕ ΠοΙθηῦ συουμ ἢ ἴον ἀςηγίπρ [Π6 

Ἰἀοηυν οἵ Ηγιηθηεθιιβ υἱῦἢ {Ππ|Ὲ μϑτο- 

ἰϊο οὗ ὑπὰῦ πϑιηθ ἴῃ 2 ΤΊι. 11. 17. 

Μοβμθίπι (6 ἤεϑιι8, ὅτο., Ρ. 1τῦ54} 

πλρῸΒ. ὕΠ6 ΘΟΙΠρΑ ΓΑ θΙ γ ΘΙ Ὺ τ 6. ὕΘΥῚῚ5 

ἴῃ Ψ 10} Ἡ γηιοιδλιβ 8. ΒΡοίκθ. οἵ, 

2 ΤΊτη. ἐ. ὁ. ; [8 ὁπ 8 58 ὺ85 γγὰβ ὑῃ8 

ἐΟΡΘἢ ΘΠθτηΥ,, ὕΠ6 ΟΠ 6Ρ' “ὅΠ6 1516 1005 

ΘΟΥΡαρίοΡ ̓  οὗ ΟΠ γΙβεαηϊγ. Οἠ οοτη- 

Ῥδυησ Πονγονθι ὑη6 ὕνο ρᾶββᾶρεβδ, 10 

Ὑ1}1 ὍΘ 5θ6ὲπ Ὁ8δὺ {Ππ6 Ἰαπρτιᾶσα ἃπά 

ΘνΘἢ βὑνπιοίαν 8 8 ἴδ ὕοο 511} 11 ἴο 

ΤΘΠΘΓ ΔΠΥῪ 5.00 αἰβυποίϊομ ΟἰὑΠ 6 

ῬΙΘαΒΙ0]6. οὐ Ῥγοῦ8 016. ΤῊ ΟΠ] ΑἸ 

ἔθγθηο 15, ὑΠαὐ πο {ΠπΘ. ρΟΒΌ]. πούϊοοβ 

{86 ἔλοῦ οὗ 18 Θχοοσητη η] σα 0), ὕΠΘΓΘ 

118. Τυπάδηηθη δ] ὑπᾶῦ ΟΥΤΟΥ 

ΠονθνοΓ 5 ἃ βέβηλος κενοφωνία, 

2 Τίιη. ἢ. 16. ΤΊ5. οετύδ!]Υ ΔΗΌΤα 8 

ὦ Ἡϊπῦ (βοιμθνγῃδῦ ὕ00 ΒΤ ΦΥ͂ ΤΘΡα- 

αἰαῦθα Ὀγ ΔΊ ΊΘβθίθσ, Ολγονοί, Ρ. 314) 

ἴη ἰἈνοον οἵ {π6 Ἰἰαῦθ ἀδΐθ οἵ ὑμ18 

ΘΡΙΒ016 ; 5860 πούβϑ Οἢ. νυ. 3. 

᾿Αλέξανδρος] Τύ 15. τηοτ6 ΟΠ Ποα]ῦ ἰο 

ἀθοῖάθ νυ μοῦμον ὕΠ15 ῬΘυβοι ἰδ Ἰἀθη θὰ} 

(α) νι ΑἸοχαπάθν ὁ χαλκεύς, 2 ΤΊ. 

ἴν. 14, οΥΓ (Ὁ) νι ΑἸοχαηάθι, οὐδ 

ΧΙΧ. 33, ΟΥ' (ἃ5 ΒΒ6Π158 τηοϑῦὺ ῬΣΟΌΔὈ]6) 

αἰ δυθιῦ ἴγοτα οἰθποσ, ΤῊ δἀαϊίοη οὗ 

ὁ χαλκεὺς ἴῃ {π6 δεθοοποί οριβύῦϊθ, δα 

ὑμ6 ἴαοῦ ὑμπαὺ μ᾿ βθθπὶβ ὕο ἴῶνθ ὈθΘῈ 

ΙΠΟΤΘ ἃ ῬΘΙΒΟΠᾺΙ Δάνθυβαυυ οὐ [8 

ἈΡΟΒΌΪ]6 5. Ὁ μὰπ δ ΠΘυθύϊο! ὑθϑοῃον, 

ΠΟ] η6 15 [0 αἀἸϑΕ1 ΠΡ 58}: τη ἔγοιη ὑμ6 

Θχοομπιπιαπϊοαῦθ ΑἸἰθχαπῆθυ, ΑἸΙ {πῶῦ 

θὰ Ὀ6 5814 ἴῃ ἕανοαῦιν οὗ (0) 15 ὑπῶῦ 08:8 

ΑἸΘχϑπάου τηθαθ]οπθα 1 Α οὐδ ἰ. 6. ννἃ8 

ῬΤΟΌΔΌΙΥ ἃ ΟἸιγιβίδῃ ; 566 Μϑυδὺ ὅη 

ἰοο., δ ὙΥΊΘβϑίου, Ολγοποῖ. Ὁ. 56. 

ΤῊ ΘΟΙΩΤΠΟΠ 655. ΟΥ̓ ὕΠ6 ΠΆΠ6Β Τηδ 65 

ΔΏΥ Ὠἰβύου 081 ΟΥ ΟΠ ΤΟ ΠΟ]ορῖοαὶ ἰηΐον- 

ΘΙΠΟΘΒ. ΨΘΥῪ ῬΓΘΟΔΙΊΟΙΒ; 566 Νϑδηάον, 

“Ῥιαπείη, Ν ο]. τ. Ρ. 347, ποίβ (Βυμῃη). 

παρέδωκα τῷ Σατανᾷ] “1 εἰοἰἱνογεε 

οὐ)" 80 ϑαίαη,᾽ “ὑγὰ1α1 ϑαθιποο,᾽ Υ α]ν., 

ΤΊ 
οχϑοῦ τηθὰπίηρ Οὐ {Π15 [Οσιη]ὰ ΠῈΒ 

Ὀθθὴ τηπο αἰβοιβθθά, Ἰθοο85 Ὁ τηϑϑμ 

(ω) 5ίτα ]ν ὀχοοιμηταπηϊοαύϊοη ἢ ὙΠροα. 

ὕη) ἰού. ἀμ ον 1 (1). ν. 5, ΤΆΘΟΡΗ. 

ἤν ἰοθ., αϊδισαοη, οθ. δπ. σι. 

ΘΙΤΌΡ ; 

-- 5011. αὖ 5086 ἴὈΥΠΊΟΣ Ῥϑιυϊοά. 
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1 οχπογὺ ὑπῦ ΡΥΆΥΘΥΒ 
6 οὔἴευθα [ῸΥ 81]: ἴῸΥΣ 
{Ππ|5. 15. δοσθρίαθ!8α ο ἢ » 
(οὐ, ψῆο ψ]ΠΠ]Θύη {Π6 εἶσθαι δεήσεις, 
Βα] γαῦϊοη οἵ 8411, ἃ Ποϑ6 ΟΌΞΡΘΙ 1 ΡΥ . 

(Β51111), ἃ]. ; Θοτηρ. «1. ΦοΒηβοι, ζἤιδί. 

ΟΠ. Οἷς ἡ; ΝΟΙ. 1}. 233 (Δ: Οἱ 

ΤΑΡγ.); οὐ. (0) 5ἸΡῚῪ ϑαροθυηδίατγαὶ 

τ Ηϊούϊοπ οὗ σοΥροσθὰὶ παβευίηρ, ὟΥ ΟἹ 

οἡ, ΟὐΥ. ἰ. 6., ὅπ ἈΡΡΥ. ΟἼἾγγ8., ν ΠῸ 

δΔάιιοα5 πὸ Θχϑιη}}]6 οἵ «{700᾽; οΟΥ 

(Ο) Ὀοΐῃ οουηθῖηθα, ΜΘυου, πα τηοβῦ 

πο άογη ᾿πύουργεύθιβ ὃ ΤὴΘ Ἰδύθει νὶθνν 

ΒΘΘΙῺΒ Τηοϑῦ 'ἴπ ΠΔΥΠΊΟΠΥ͂ ὙΠ {Π15 

Ρᾶββᾶρθ, δη δβθρ. ψιἢ ι ΟοΥ. ν. "2, 

νον ϑύηυρίο ἜΧΟΙ πιβϑίοη ἔγοτῃ 6 ΟΠ ΤΟ 

ἴ8. ἀθηοίβα ὈΥ αἴἔμειν ἐκ μέσου ὑμῶν. 

8 οοποϊαθ ὑπὸπ νι ὙΥ δἰθυϊαπα, 

ὑπὰῦ Ὁπ6 “ ἀ6] Ἰνϑυῖπρ ον  ὕο ϑαίΐδῃ ἢ 

σγὰ5 ἃ ἴοττη οἵ (τ ἰβύϊϑη δχσοτητη ηϊοδ- 

ὑϊοη, ἀθοϊαυίηρ ὕΠ6 Ῥϑύβοι ἴο Ὀ6 τϑ- 

ἀυσοδα ὕο {Π6 βίαῦθ οἵ ἃ πϑαύμθῃ, αὐ- 

᾿οοπραπίοα αὐἱέδν Ὁπ6 Δυνποτγι αὐϊνα ἴπ- 

Πϊούϊοη οὗ ὈοάΠ]ν ἀϊβθαβθ οὐ ἀθαθῃ ; ον 

“ιμααηνοηέαϊδ, οἢ.. 4, Ν οΟ]. 11π|. Ρ. 46ο. 

ΤῊ ρῥδύγιβῦϊο νἱθνθ Ψ1]1 6 ἴα πα 1π 

ϑαϊοοσ, 7 οϑαιι)". Ν' οἱ. πτ. Ρ. 940, δπά 

Ῥρίωνιαβ, 7 λεοί. Πλοσηι. Ν ΟἹ. τν. Ρ. τοϑ. 

Τὴ {115 ἴθι] Τογτηα], ὑπὸ ΟἸἴδη τ 15 

δίνθη ΟΥ̓ τῷ Σατανᾷ, ἴο {}ὸ ΕνΠ 

Οπθ ἴῃ Πῖ5 τπποϑῦὺ αἰβύϊηοῦ ροῦν ; 

ΘΟΙΏΡ. ποΐεθβ οὐ  ἥίι. ἵν. 27. 

παιδευθῶσιν] “6 αὐἰδοί ρζἰνοα,," Ἡ ἀτητη. ; 

“ἑαυ ]έ ὃν ριυιγυϊδίνηιοηέ,, ον. ΤῊΘ 

ὕγιαθ ΟΠμγιβύαη. τηθδπίην οἵ παιδεύειν, 

ΡΘΙΡ τη ]θβύϊαβ θυ πα ἴγο,᾿ ΙΒ. ΠΘτΘ αΪ8- 

ΟἸποῦΥ ἀρραγοηΐ ; 5806 ΤΎΘΠΟΉ, ϑγηοΉ. 

δ 32, ἃπα ποῦύεβ οὖν ἤρἢι. νἱ. 4. 

ΟἩΑΡΤΕΝ 11. τ. Παρακαλῶ οὖν] “7 
οα]ιονέ ἰμθη ,᾽ “ἴπ Ῥαγβαδηοθ. οἵ ΠΥ 

ϑοπθυα Δα πηοπϊύϊοη (0ἢ. 1. 10) 1 γτο- 

οθοὰ ἴο Βρθοῖδ) ἀϑύμι]8.᾽ Τὺ 15 βίποαϊαν 

ὑπὸῦ Ῥο ]θίθγιη., πὰ ὔξοσ ἅπη 1)6 ΥΥ., 

5ΒΠ|0 014 ἢπὰ που πὸ Ἰορῖθα] οοππθχίοῃ, 

γγ 6 η ΤΘΔ]]Υ ὑπ6 Βθαῦθποθ οἵ ὑποσρσὩῦ 

ΒΘΘΠῚΒ 850 ΘᾶΒΥ 8ἃΠ 4 πϑύιγα!, πη ΠδΞ 

Ῥθθη 850 [ΔΙΡῚΥ Θχρ] πὰ ὈῪ πΘΥΘΓᾺ] 

ΘΙ οΥ (οοιαρ. (ὐτη, ἃ [,8}.}, ἀπ τηοϑὺ 

Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποι-. 
’ 3 ’ 3 

προσευχας, ἐντεύξεις, εὐ- 

τη θυ η Θχροβιθοσβ. ΤΙ ΟἿ, 1. 18, {116 

ἈΡΟΒΌ]Ο οἵνεθ ΤΙ ἃ ΘΟΙΙΤ]Ββίοη 

ἴῃ φεπο) αἰ ὕθυτηβ, ἵνα στρατεύῃ κ.τ.λ. 

ΤῊΪβ, αἴθον {Π|6 ΨΟΥῪ 5]. }ὺ αἸρΥθββίοη 

ἴῃ 61. 10, 20, "8 ργοοθθάβ ὅο πηΐυ]ὰ 

ἴῃ ραγεϊοιζαγβ, Ὁπ6 Πγϑῦ πα τηοϑὺ ἰτη- 

Ῥονίϑηῦ οἵ ἡ ΒΊῸ ἢ 15 ὑπὸ ἀπίν οὗ ργᾶγθγ 

ἴῃ 8}} 115 ἕουτηβ. ΤὴΘ ραγίϊοϊα οὖν ᾿πὰ5 

ὑπππ5 105 ῬΤΌΡΘΓ οοζίοοἧνο ἴοτοθ (“ δ θὰ 

4:5 δηύθα ροβίύω βιιηὺ Ἰθούογθτη τα νο- 

οαὐ,᾿ ΚΙοὺΖ; “σουυϊπαδύϊοπ ἃπα τοῦτο- 

βρεοῦ, Τοπα 145. (7. ὃ 604), ἀπ οου]α 

ποῦ ῬΓΟΡΘΡΙΥ ὈΘ τορ᾽δοοα ὈΥ δι. Οὐμον 

Ῥᾶγίοϊθ; 8688 ΚΙοίζ, ζέεναν. Ν' οἱ. τι. 

15 ΠΠΙΙῸ ΒῸΓ ὉΠ6 86 οὗ {1118 ἃπά 

ΒΙ ΤΏ] Δ ῬΑ ΙΟ] 68, ὉΠ 6 βύπαθηῦ 15. 68}6- 

οἱαἰίψ τοΐθσυθα τὸ Εἰιο!α (6. ψ. Βοοῖ 

1. 45 5}: ὕΠι8 ον ΘΓ] ρΘυ 88] ἴῃ {86 οΥἱ- 

ϑίηδὶ Ἰδπραδρθ οὔ ὕΠγ88 οὐ ἔοι 1ΘδἸπρ; 

ῬΓΟΡΡ. ΜΜ1} οἵνβ ῃΐπη τηο16 δχϑοὺ νίθνν8 

οἵ -{Π6 στϑῶὶ ἴογοβ οὗ ἄρα, οὖν κ.τ.λ. 

ὑπδη Π8 οου]α σϑαα!]Υ οι αἶγ8 π᾿ ΔΠῪ 

ΟὔΠ6Ρ ΨΥ. πρῶτον πάντων] 
«Μγδέ ὁ αἰέ,᾽ « Ἰταρτίτη]β :᾿ ποῦ ῬυἸου 

ἴῃ Ροϊηῦ οὗ ὄζηιο, 56. ἐν τῇ λατρείᾳ τῇ 

καθημερινῇ, ΟἾγγ5. (οοταρ. Οὐ}. δηα 

Ἠον8.), “Πα ι]ο,᾽ ὕγαβιη.,-- -θαὺ οὗ 

αἰἱργηίψ; 5686 ΒᾺ]], ϑογηυ. ΧΤΠΙ. ἢ. 243 

(Οχῇ. τ8.44)» πὰ οὐτηρ. Μαῦ. νἱ. 39. 

ΤΠ δν ΡὉ 15 ὑΠπ8 1655 πῶδασα ]ν οοη- 

πθοϊθα ψἹὉ} ποιεῖσθαι (Απ|}.) ἐπκη 
ἢ ὑπ ἰἸβδά!ηρ' 

(ϑγγ.). ΤΠ|ι6 σοιη δ] ηδύϊοη πρῶτον πάν- 

τῶν ΟἾΪΥ͂ ΟΟΟΌΙΒ 1η Π6 Ν, Τ΄ ἴῃ {} 18 

ῬΙδοθ. δεήσεις κιτ. Δ. 7 “γοί{ξίοη5, 

ῬΥαμο)8, ϑιυρρίϊοαὐίοτ5, ἐπαηπλεσίυϊγ γε -᾿ 

8566 ΤΊ ΘΠΌΠ, ἅψηομ. Ῥαὺ τι. ὃ τ. [Ὁ 

ψγοΙα παρακαλῷ 

ἢ 5. Ῥθθη βοῃηθν δῦ ΠΕ ΒΟΥ τδϊη ὑαϊ πα 

Ὀγ Ηθίηγ., 1)6 ΝΥ. (θοιηρ. «π801η.), 

ἃ]... ὑμῶὺ ὉΠπ6 ἢτγϑῦ ὕΠγ6 6 ὕθυτηβ ἃσθ 110 016 

ΤΟ. ὕπδη ΒΥΠΟΉΤηΟι8, δα] ΟὨΪΥ͂ 

Οπ {π8 

Οὐμου πὰ πα Βα Θ ] βρθοῖα! ἰἰδυϊ πούϊοιβ 

(οοαρ. Τπθοά, ὧι ἰοθ., ατορ. Νὰ, 

Θαμηα]αὐν ον ἀθηούθ ΡΥΆΥ ΘΓ, 

᾿ς 
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2 χαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων, ὑπερ βασιλέων καὶ 
“ 5 -ν » ἢ; »" Δ τς ’ 

πμαντῶν τῶν εν ὑπεροχῇ οντῶων. ἵνα ηρεμον και ησυχίον 

Οὐαγην. τ5, Ν᾽ ο]. 11. Ρ. 200) ἃπα δρρ]1- 

οαὐϊομβ (Απιρριϑὺ. Μ᾽ ρἐδέ. Τ1χ. [ΟΧΊΙΧ. 

12---τ06]} πᾶν βϑεν δαδαοθα, νυ ἢ 

ΘΟΥ ΑΙ ΪΥ οϑηηοῦ Ὀ6 Ββυθρδύμηνιαίθα, 

5011 {ποῖ ὁ ἃ ἀἸΠθυθησθ; δέησις 5Θ6ΠῚ5 

ἃ ΒΡΘοϊα ἴογηι (γ"ογαίο) οἵ ὉΠ 8 τοῦθ 

ΘΘΏΘΓΔΙ προσευχή (ργθοαέίο), 586 πούβϑ 

ον δρἢ. νὶ. τ8; ἔντευξις (01). ἱν. 5) 18 

ΟΟΡΡΆΙΪΥ ποῦ ἃ δέησις εἰς ἐκδίκησιν 

(Η εβυςῃ. ; οοιαρ. ΤῊ Θοα.), θαύ, ἃ5. 105 

ἀογὶνύϊοη (ἐντυγχάνω) Βιιρ οΘβίβ, ῬΓΑΥΘΙ 

ἴῃ 108 τηοϑῦ Ἰπ 4] ν] τι] δη ἃ το θη ΤΌΥΠΩ 

(ἐντ. καὶ ἐκβοήσεις, ῬΏΪ]Πο, ιού 7)εί. 

᾿οί. ὃ 25, ΝοΪ. 1. Ρ.- 200)», ῬΓΆΥΕΙ ἴῃ 

ΗΟ Οοα 15, ἃ5 1 γγχεγθ, βουρῃῦ ἴῃ 

δι αθησθ (ΒΟΪΥΡ. δὲ. ν. 25. 4, 11. 

18. 4}» ἅπα ῬΘΥΒΟΠΔ ΠΥ ΔΡΡΓΟΘΟΠΘΩ ; 

οοχηρ. Οτΐσθη, 66 Ογαΐ. ὃ 44, ἐντεύξεις 

τὰς ὑπὸ τοῦ παῤῥησίαν τινὰ πλείονα 

ἔχοντος. ΤΠ πθπ, ἃ5. Ηπῃ. οὔ- 

ΒΘΡγ 65, ὍΠπ6 ἢγϑῦ ὕθυπη τη δ }].8. ὑπ6 1468, 

οὗ οὔ 15} ΠοΊθποΥ [δεῖ, οοιαρ. Β6ηρ..], 

{π6 βοοοπα παὺ οἵ ἀδθνούϊοη, {πὸ ὑπ|νὰ 

ὑμαῦ οὗ ομ]α1π|κ6 οομβάθηοθ. ΤΠ6 

ΟΥ̓ ΙΔ ΓΥ ὑγαπϑ]αὔϊομ, ἡ Ἰη ὕὙΌΘΒΒΙ ΟΠ, ἃ5 

Ααἰῃ.,) ΑἸΠ.,. 4]. (σομαρ. ϑοποαύυρ.. ὧγ 

ἐο6.), ὕοο Τηπ0 ἢ τϑαύυϊούβ ἔντευξις, 45 1 

(068 ποῦ 267" 86 ᾿Π] 0 }]Ὺ ΔΏΥ τϑΐθιθησθ ἴο 

ΟΥΠΘΙΒ, -ττῦμθ τηθϑηΐηρ' να ποὺ ἀ5018}}} Ὁ 

Θιββοοϊαΐθ ψὰῦἢ ὕΠ6 ΔθονΘ ὑνωηβ] Ό]οι. 

(θαῦ 5686 “60. χχνὶ. τϑ.; Χχχχυΐ. 25): 

566 οἷν. ἵν. 5. ΏΘΓΘ ΒΌΟὮ ἃ ΤΠΘΔΠΪΠρ' 

ΜΟ]ἃ 6. ἹπΔΡΡτορυϊαΐῖθ, ἃ] ΘΟΙΏΡ. 

Ἔοτη. Ψ11}. 27, 234, ΧΙ. 2, ΗΘΡ. νἱῖ- 28, 

γγΠΘγΘ {Π86 Ῥγαροβιθοη, ὑπὲρ οἱ κατά, 

τ ΓΒ ὑπὸ τοΐθυεηοθ δη4 αἰγθούϊοη οὗ 

ὉΠ6 ῬΓΑΥ ΘΙ ; 588 ΘΒρθοία ΠΠ} ν ὕΠ6 ΘΧΘΙΏΡ]65 

ἴῃ ΒΡΠΕΙ, 4 πηοί. Ν᾽ 0]. 11, Ρ. 567 5α., 

ὙΠῸ ΠᾺΒ ΝΘΡῪ ΘΟΡΙΟΌΒΙΥ 1] αβύγαθθα {115 

νου, εὐχαριστίας] “ἐλατι1:5- 

φέυζη δ. ὑμδη κδοϊνίηρ᾽ ννὰβ ὅο ΡῈ 1:6 

Ρϑυρϑύιαὶ φοπουτηϊαμῦ οἵ ὈΓΆΥΘΙ ; 568 

65Ρ. ῬὨ1]. ἴν. 6, (ο]. ᾿ν. 2 ; 9 υϑὕη Μ. 

Αγροΐ. τ. 13, 67, ἃ].5 ἀμ σοΙηρ. Η811688, 

Αἰεὶ, δ 31. ἃ. Τῦ 18. ΒΟΔΓΌΘΙΥ ΠΘΟΘ8- 

ΒΘΡῪ ὕο 58. ὑπαῦ {Π6 5ρθοῖ81 ὑγϑηβ] 0 

“ΘΟ Ιϑῦβ ᾽ (. ομπβοη, ζηιθὶ, ϑαον. 

τ. 2, ΝΟ 11 Ρ: ὁύ, Α΄, ΟΣ ΠΤ 1" 

ὙΠΟ πἀπίθηϑθ]ο. 

ἄνθρ. 15 ἰο ΡῈ σοῃποούθα, ποῦ ΠΊΘΓΘΙΥ͂ 

νυ ὑπ6 Ἰαϑύ, ας νυ 411 {π6 ἔοτϑ- 

Βοίηρ Βι θϑύδ ὐϊνοα; ταῦτα δὲ ποιεῖν 

ὑπὲρ πάντων 

ὑπὲρ ἁπάντων ἀνθρώπων παρεγγυᾷ, 

ἐπειδὴ καὶ Χ. Ἰ. ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον 

ΤμθοΔ, ΤῸ 6η- 

σον ΔΘ. ἔπαυον 0Π18. ἀπ νου βδ γ ἴα 

Ῥγῶσον ( αϑύϊη Μ. 4;ροϊ. τι. 15), 0168. 

-ΑΡοβῦ!θ ῬΡγοοθϑαβ ὕο βρθοι υ ποηνἱηαὐζην, 

ῬΑΡΌΙΟΙα] Δ ΟἸαβ5 65. ἴον συ οιῃ ἴῦ οὐρῃηῦ 

ἴο ΡῈ οἤδθυβά ; ὁογωρ. ἢ γυβ. ἠ)ὺ ἰο0. 

2. ὑπὲρ βασιλέων] “701 ῥίνη, -- 
ΘΘΠΘΡΆΪΠΥ, τυιυπουῦ ΔΠΥ͂ ΒρΘοῖα] τϑίου- 

600 ὕὅο ὕπ6 Τύοπηδ) ΘΙΏΡΘΓΟΙΒ. Τύὺ 15 

δ) Ἰηβύδηοθ οὗ ὕπΠ6 ρεγνθυῦθα ποθι 

οἵ Βααν (οομρ. [)6 Νὴ.) ο τϑίϑυ 0Π68 

ῬΙαγαΙ ὕο ὑΠ6 θιῃρθιουῦ πα [18 ἀββοοϊαίθ 

ἴπ τα]6, 85. ΠΟΥ ΡΡθᾶγ ἴῃ ὑπ6 ἃρ8 οἵ 

ἁμαρτωλοὺς σώσαι, 

06 Απίομίῃε8 ; ΒΌΤΟΙΥ 0818 νου] Πᾶν 

θεθη τῶν βασιλέων. Οπ [Π6 οπβίοτϊη, 

ΘΘΠ ΘΙ Ά]]γ, οἵ ῥυαγίηρ [Ὁ Κίηρθ (ΕΓ 

ν]. τὸ [30], ῬΑγΟΝ 1. 11), 566 ΌΒΘΡΗ. 

Δ ηπίϊη. Χτι. το. 5, «υδύϊπ, 4ροἷ. τ. 17, 

Τοτγία}1, Αροϊογεί. Θὰ Ρ. 30, 8ἃπ4 {π6 

ῬΑΒΒΑΡῈΒ. ΟΟἸΙ]οούθα Ὀγ Οὐα5, ϑρζοϊί. 

Ρ-. 4323. [Ὁ 15 ὙΘΥῪ πού 6Θ4 018 ὑπῶῦ {16 

πορ]θοῦ οὐ {π158 ἀπῦν οα {π6 ρατὺ οὗ 

ὕπ6 6ψ»5 θὰ ἴο {π6 Θομητηθηοθιηθηῦ 

ΟΥ̓ ὉΠπ6ῖὉ νῶν ἢ ὑπΠ6 Ἰλομηδη8, 566 

“ΌΒ6Ρἢ. δΒοῖζ, 7ια.. 11. 17. 2. 

ἐν ὑπεροχῇ] “η αιιἰλογίξν ; 81] νῸὸ 

μᾶνθ ΔΗΥ͂ 5878 οἵ οοῃϑυϊαθοὰ ἀαῦπο- 

τἰῦν, ὑπ ἐξουσίαι ὑπερέχουσαι, Τοπι. 

ΧΙ, 1; ΘΟΏΡ. 2 Μίδου. 1Π. 11, ἀνδρὸς 

ἐν ὑπεροχῇ κειμένου, ῬοΙγΌ. δέ. ν. 

41. 3, τοῖς ἐν ὑπεροχαῖς οὖσιν. 

ἵνα ἤρεμον κιτ.Χ.1 “ἕη ογεογ" ἐδιαΐ τὐὸ 

πλα ραδδ5 αὶ αιυϊοέ απο Φ"αγηνίς ἐἰ{76.: 

ΘΟΠ ΘΙ Ρ]αὐθα ἐπεὶ δια οὐϊοοί, τιοὺ ἑηι- ὦ 

»ογέ οἵ ὉΠ 6 Ἰηύθυθββουυ ρυᾶυθυ; ὅρα τί ἰ 

φησι, καὶ πώς τίθησι τὸ κέρδος ἵνα κἂν 
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βίον διάγωμεν εν παση εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι, τοῦτο 5 

οὕτω δέξῃ τὴν παραίνεσιν... ἡ ἐκείν ων 

σωτηρία ἡμῶν ἀμεριμνία 

ΟἾγγϑΒ. ΤῸ ῬΓΆΥΘΥ ᾿ΠᾺΒ ΟἰΘαΡΥ ποῦ ἃ 

ῬΌΓΘΙΥ ϑ8υυἠγοοίίυο τϑίθγθποθ, “ὑπαῦ τνθ 

ΤηΔΥ Ιοδ ἃ 1116 οἵ αυἰούπ 86. δηα 58- 

ΤῊ] ΒΒ η ᾽ (Δδοϊς, οοταρ. Η Θγάθητχ.), ΠῸΡ 

δΟδ1 ἢ ἃ ΡΌΓΘΙΥ οὐγεοξίυε γοΐθρουοθ, “ὑΠπῦ 

ὍΠΟΥ ΤΠΔΥ ὑππ5 ἰθὺ 8 ἰἶνθ ἴῃ ατϊοῦ,᾽ 

Ὀαὺ ἴῃ ἕδοῦ ἴηνοϊνοβ θοῦ, δηα [8 

ΔΠ1Κ6 ἃ Ῥογβομῶ] ἃπα ἃ ΡΟ] 110] ΔΡΡΙ1- 

ΘΔ ΊΟΠ,---- ὑμῶῦ ὈΠγΟπρΡῚ {πον σοοά σὸ- 

γον πηθηῦ ΥΥὙ6 ΤΠΔΥ ΘΠ]ΟΥ͂ ΡΘΆ06 :᾿ ὑπ 

ὈΙΘΒβίηρ “{Π|6 ΡονουΒ ὉπΠὰὺ θ᾽ Μ1] 

ΤΘΟΘΙΥΘ ἴγοτ ΟἿ ῬΓΆΥΘΙΒ ὙΥ1}] σθάοιιηά 

ὕο τὸ ἴῃ ουαὐνναια ρθᾶθθ δηα ᾿ἰπνναγὰ 

ὑγϑθα ΠΥ; οοΙηρ. ΥἸΙεβίπρο, ἐπ ἰοο. 

Ἤρεμος 15 ἃ ἰἐωΐε ἴογττη οἵ δα]θοῦϊνθ 

ἀουῖνο ἔροιη {πΠ6 δάν. ἠρέμα; ΘοΙηρ. 

Τιποΐδη, Τγαφοκῖ, 500, ᾿πυβύαθῃ. 71. ν τι. 

Ρ- 142. 9. [μοῦ θοῖς (Ραΐλοϊ. Ρ. 158) 

οἰύθ5 ἃ 51 916 ἰηβίδποθ οἵ 105 ἀϑᾶσθ ἴῃ 

Θά] ΟὙθοὶς ; 7180)". Οἰδϊοροί. Ν᾽. 2050. 

Τμ6. ουνγθοῦ δα]θοῦϊναὶ ἤοσυτη 18 ἦρε- 

μαῖος. 

ὑπάρχει, 

ἡσύχιον] “ἐγαηηιί ;" 

ὉΠ06. ΟὨΪΥ ἃρδΐη, 1 Ῥεοῦ. 111. 4, τοῦ 

ΤῊ 

αἰβυπούϊοη. ἀνάνη ΡΥ ΟἸδη. Ῥϑύνθομ 

ἤρεμος πᾳ ἡσύχιος οδ ΔΡΡΥ. Ὀ6 58}- 

βυδηθαῦθα ἢ ὕμθ ἴουιμον [οοππρούοα 

ΔΡΡΥ. νι ΘΆΠΒΟΥ, Ταηυ, “ταϑὺ ἴῃ ἃ 

ΘΒ Π6᾽,᾿--ὔπ6 ἐππηαδχηθηῦα! 146. δο- 

ΘοΥ Πρ ο Ῥοίί, Μέψην. ογδοῖι. Υ οἱ. 1. 

Ρ- 202] 566πὶ8 ὑο ἀθποίθ ὑγπα αἰ ΠΥ 

ΔΥΊΒΙΡ᾽ ἔγότη εὐὐ λοι, “ααἱ 80 1115 ποπ 

Ρονυύαγθαύαν," ΤΙὑπιϑπη ; οοπηρ. Ρ]αΐο, 

ᾳῇ. Ρ. 412. Δ, ἠρεμία ψυχῆς περὶ τὰ 

δεινά; Ῥ]αύαγοϊι, ϑοί. 531, τήν τε χώραν 

πραέως καὶ ἡσυχίου πνεύματος. 

ἐνεργεστέ,αν καὶ τὴν πόλιν ἠνεμαιοτέραν 

ἐποίησεν : ὕϊπ6 Ἰαῦσον [οοηπθοῦθα νι ἢ 

ἪἫΣ-, ἥμαι, ΒΘι ον, Πγιζοί οι. Ν᾿ ]. 1. 

Ρ- 418] ὑτϑ πα 1}}1ὺγ ΔΡΊδὶ πο ἔρότη εὐὐέλ.- 

ἦη, τ Ῥοῦ. {. ὁ.; δοιηρ. Ρ]αῦο, (ἡ α»ην. 

Ρ. 1ύο 8, ἡσύχιος ὁ σώφρων βίος. ὅ0, 

ἴῃ οἴου, “Ιυτηθμ, δχοθρὺ ὑπαῦ ἢ 6 

ΔΒΒΙΘῚΒ. ἤο ἡσύχ. τπογθ οὗ δ δοίϊνθ 

γτηθϑη ον. “11 ΔΠΠ15. ΤΠ ]]ὰ5. ὑαυθας οχ- 

οἰδαῦ,, ϑγποι. 1. Ρ. 65. Οπ {Π6 τι88 

ΟΥ̓ βίος ἴο “τηϑπηθν οὗ [118,᾽ ΘΟΙΏΡ. 

ΤΎΘη ἢ, ϑγηοη. ὃ 27. 

ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ κ.τ.λ.1 “ἐπ αἰΐ φοά- 
ἐΐιο55. απο σγωυϊέμ ; ὑπ τόσα] ΒΡΠΘΥΘ 

Μετὰ 

τηϊρηῦ μῶν ὈΘΘη τιβθ ψ ἢ σεμνότης 

(Θοιηρ. οἷ. 111... 4), θαῦ νοῦ ἤν ῬθῸπ 

1685. Δρργοργϊαῦθ τυ εὐσέβεια ; {16 

Ἰαῦίο 15. ἴο ΡῈ ποῦ τηθΓΘ ]Υ 8 ΔΟΘΟΙη- 

Ῥδιηϊπηθηῦ Ὀαῦ ἃ Ῥοβϑθββίομ. (θΟΙηρ. 

ἨΘ. χὶ. 2, 8πα πον, ΟἿ. ὃ 48. ἃ, 

Ῥ. 346), ὉΠ6 ΒΡΠ6ΓΘ 1π νν Β]1Ὸ ἢ. ὑΠ6 Υ ὑγῸΓῸ 

αἰνγὰγ8 ὕο νναῖὶς. 

ἴῃ ΒΟ ὑΠΘΥ 6 γ6 ὕο Τηον6. 

Τὸ 18 ῬΓΌΡΟΥ ἴο οὔὕ- 

Β61γ)6 ὑμπαῦ θοῦ ὑΠ656 βιι θδύμη θν 85. Δ16 

ΟὨΪΥ ἀ884] Ὀγ δῦ Ῥδὰ] ἴῃ ὑπ Ῥαβύονα) 

ΤΡΙΒΌ165. εὐσέβεια, 

Ἰσιδὰι ΔᾺ 9 [{πηον 1)61] ὥΥΓ.» 15 
ρ Ψ 

ὃ ὙΥΟΥ ννῃ 10} ΟΟΟΌΤΒ ΒΘ νου {ϊπη65. ἴῃ 

ὕμοβθ ἘΡΡ. 6. γ. 6). 111, τό, ἵν. 7, 8; 

ΜΠ ΦΡΡ, ὦ» ἘΠῚ 2). {Ππ1Π|. 11} ΠΡ Τἰὐς Ἰ1; 

Β66 |80 Αοὔδβ 1|. 12, 2 Ῥϑῦ. 1. 3, 6, 7; 

111. τας Τῦ ΡΓΟΡΘΥΥ ἀθποῦθϑ ΟὨ]Υ “εεἰἰ- 

αἰγθοίθα γθνθγθηοθ᾽ (ΤΎΘποἢ, ψηοη. 

δ 48), θαῦ ἴῃ π6 Ν. Ἴ1᾽. 15. ῥοῦ}! Υ 

{86 βδ1η8 ἃ5. θεοσέβεια (ὁ0ἢ. 11. 10), ἃπὰ 

15. Ὑ}068}} ἀοππηθα Ὀγ Τιθπιαπη, ϑψηοη. 1. 

Ῥ. 146, ἃΒ “ νὶβ ρἰούα 15. ἴῃ ἱρβὼ υἱδᾶ 

ν68] οχύθι πῶ νϑὶ ᾿ἰηὐθιηῶ, ἃ πα ΤηΟΪ6 

ἔᾺΠῪ θαῦ τνῖῦ ἢ ἀσοιῦγδου ΟΥ̓ ΕἸ ΒΘ ΌΪυΒ, 

Φγώρ. βυαηῳ. 1. Ρ. 3, ἃ8 ἣ πρὸς τὸν 

ἕνα καὶ μόνον ὡς ἀληθῶς ὁμολογούμενόν 

τε καὶ ὄντα Θεὸν ἀνάνευσις, καὶ ἡ κατὰ 

τοῦτον ζωή. Πι5 ὑπθη εὐσέβ. ΘΟ ν ΘΥ5 

{886 1468, ποῦ οὗ δὴ “ἴηνναν, ᾿πΠπουοηῦ 

Ἰιο] 1 655,᾿ θαὺ, ἃ8Β ΑΙΐογα (ον. Α οἷβ 11. 

12) ΘΟ ΘΟΌΥ ΟὈΒΘυν 5, οὗ δὴ “ ορβγὰ- 

{ϊν6, ου] να ρῥΙθὺν :᾿ 8860 οὔπϑι, θαῦ 1655 

ῬιΘοΙβ8, ἀοἤΠπιτοπΒ ἴπὶ ϑτιοθυ, 7 }όδαι". 

Β.ν. ΚῸ]. 1. Ρ. 1204, ἀπ εβρ. ὑμ6 α15- 

ΟΥ̓́Τ 1 111ρ᾽ ΓΙ ΔΤ ΚΒ οὐ ΗΠ Ἀγ]685,  ἐμέλ;, 

δ ἢ: σεμνότης (ΟὨ]Ὺ 11616, 

ΟὮ. 111. 4, δια ΤΊ. 11, 7) ἄρρθδχβ ἴο 

ἀθηοῦο ὑπῶῦ “ἀθοθμου ἃηα ΡΓΟρυ θυ 

οὐ ἀδρονθπθηῦ,᾽ “ποτ σγὰν 5. οὐ 
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ι ᾿ Ὁ πιὰ ᾿ ς-.» Ξ ὩΣ ΣΥΝ ΟΣ 
γάρ καλὸν καὶ ἀποδεκτὸν ἐνώπιον τοῦ σωτηρος ἥμων 

4 Θεοῦ, ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνω- 

Οδδοϊῦαβ,᾽ Εἰϑύϊαβ (΄ ἘΠ Ῥγ]κοιῦ,᾽ Τα 61), 

Ὑν ΒΙΟἢ Ῥεπύβ ὑπ6 οΠβύθ (ΟΠ  γ5.; ΘΟΤΗΡ.; 

ἴῃ 8 δχασσογαῦθα βθηβθ, ἔπισ. ἤρλ. 

Αι. 1350), ὑπ6 γοππρ' (6. 111. 4), ἀπά 

ὕπ6 δα πθδῦ (οβορῆ. δείς. «πα. 11. 8. 

2), ἃ: 18, ἃ5. 10 γγϑσθ, ὕπ6 Ὡρρτοργϊαΐθ 

βθύψιπρ' οἵ ΠΊρηθι ουΆΘ65. δη νἱγῦμαθβ : 

ΘΟΙΏΡΆΓΘ «ΌΒΘΡῃ. ΚΧ{{. ὃ 40, μετὰ πά- 

σὴς σεμν. καὶ πάσης δὲ ἀρετῆς ἔνθαδε 

πεπολίτευμαι. 

8. τοῦτο] 801]. τὸ εὔχεσθαι ὑπὲρ 

πάντων: τοῦτο ἀποδέχεται ὁ Θεός, τοῦ- 

το θέλει, ΟἸγγ8. ΤῊΙΒ νϑυβ8 βίδα 8 πὶ 

ΤΟΥ ᾿πητηρθαϊαῦθ Θομμθχΐοη 1 ΜΟΙ. 

1, οἵ ψΠΙΟῊ γΘΥ. 2 ΤΘΔΠΠΥ ΟἾΪΥ ΤΌΓΠῚΒ 

ὃ ΒΘΙΠ1-ῬΑΤΘηὑΠϑύϊοα] 1} πϑύταύϊοη. ΤῸ 

Ῥίθαβθ ὐοὰ 15 ὕπ6 πὶρμοϑῦ τηούϊνθ ὑπὰῦ 

οἂπ ᾿ἰπηῆἥποποθ ἃ ΟΠ υϊϑύίϊδη. Τὰρ 15 

οτηϊθῦθα Ὀγ Ζαοΐηυ, νυ Αὐδις τη. 6) ἢ; 

Οὐρύ., 14. (ποὺ ῬΕΒοῆ., 5. ΒΙοοσηῇ. 

ΔΒΒΘΟΥ[5), --- ον θ ποθ ΠΟΘ ΘΙ ὑπδῦ οΔΠη- 

ποῦ Ὀ6 Τοραγαοα ἃ5. βυϊηοϊθηῦ. ΤῈ 

ΟἸΠΙΒΒΙΟΙ ΨΘΙΎ ῬΙΟΌΔΌΙΥ ὉΓΟΒΘ ἔγοτη ἃ 

νγναμῦ Οὗ ρΡογοθρίϊοη οἵ {π6 ὑγιιθ φοη- 

ΠΟΧΙΟΙ Ὀθύνγθθη γ6Γ. 1, 2, ἃπα 3. 

καλὸν καὶ ἀποδεκτόν] Νοῦ “σοοά ἃπά 

δοοορύδ]θ Ὀοίου᾽--- Ηα{ῃ., ὙΥΊθβίησ,, 

ΑἸΆ,, Ὀὰὺ “σοοα (ΡῈ. 56), απὦ αὐοοεορέ- 

αδίο ὑφίογε (ἰοα,᾽ Μϑοῖς, 1)6 ὙΥοἰο, 

ἃ].;: καὶ τῇ φύσει ἐστὶ καλόν... καὶ τῷ 

Θεῴ δὲ ἀποδεκτόν, ΤΠΘΟΡΗ. ἩῦΠον 

ὈΤΟῸΒ ἃσδϊηδῦ ὑΠ15.2 (ΟΓ. ν1]1.. 21, προ- 

νοοῦμεν γὰρ καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον 

Κυρίου κ.τ.λ., Ὀαὺ ὕΠπογθ, 85. 5011] τηοσθ 

ΟἸΘΑΙΥ πὶ οι. ΧΙϊ. 17, προνοούμενοι 

καλὰ [ορρ. ἴο κακόν, νΕΥ. 10] ἐνώπιον 

πάντων ἀνθρώπων, {π6 Ἰαύξει οἰδιβθ 

ἐνώπιον κ-τ.Ὰ. 15. ποῦ ΘΟπηθοΐθα ΒΠΏΡΙΥ 

νἢ καλά, Ὀιῦ 0 προν. καλά, 8566 

Μδνυου ὅν ἰοο. 

δεκτος, ἃ5 1αοΐην., ΤΊδολι. ; 566 Τό θοῖς, 

αγαϊϊρ. Ψ11. 11, Ρ. 400) 15 δ664 ἴῃ 

Ν.Τ. ΟἾΪΥ Πούθ Δ Πα 6. ν. 4; ΘΟΙΏΡ. 

ἀποδοχή, οἷν. 1. 15. τοῦ σωτῆρος 

κιτιλ.] “οὐ}" ϑαυΐοιμ", (Το( τ 5866 πούδβϑ 

᾿Αποδεκτὸς (ποὺ ἀπό- 

ΟΠ οἷ. 1. 1. Τῇ δρριοργίδύθμθββ οἵ 

ὑπὸ {1016 15. ϑυϊηοεὰ ὈΥ ὕπ6 [Ὁ] ον! πρ᾽ 

ΥΘΓΒ6. 

4. ὃς πάντας κ.τ.λ.] “ωὐὖο86, 1. 6. 

ϑοοίη Πΐ5, υυὐ{ ἐδ (αοὐ “νυ ιο86 τοΐδῇ, 15,᾿ 

ῬΘΙ18 ; σοιηρ. ποῦθϑ οἢ. οἷ. ν. 14) ἐλαΐ 

αἰδ τον δου ὃς βαυοί,᾽ το. ; Θχρίδ- 

πϑύουὙ ἃ Πα [ΑἸ] γ ὁοπ ἢν πιὰῦονΥ οὗ {πὸ 

Ῥτεοθα προ ββθυ οι ; 568 (]. 1. 25. 

Οα {115 Β]1Ρ. Ὁ ]Ὺ οδτιβα], ΟΥ̓ ΘΙ ΒΔ Ρ5 

ΤΌΠΟΥ θα ρίωπαϊολη ἴοτοθ οἵ ὅς, 868 

ἘΠΙῚΘπαῦ, ἤρα. ϑ'ορίν. 5. ν. 1. 3, Νο]. 

Π. Ρ. 371, ἃπα οοτηρ. Βογημαγαν, δι τί. 

ΨΙ. 12. ἃ, Ρ- 201 56. 

πάντας] Ἐπηρῃαύϊο, Ῥροτη. νἱϊ. 32; 

“ ΟἸ68, Θὔϊδιη ΠῸΠ ογθαθηΐεβ, σέ 

δαΐυνανγ, Ῥθπρ.; 

πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι, θέλε 

μιμοῦ τὸν Θεόν" εἰ 

καὶ σύ᾽ εἰ δὲ θέλεις εὔχου, τῶν γὰρ 

τοιούτων ἐστὶ τὸ 

ΤῊ6 νδυῖουβ ἀορτηδύϊοαὶ Θχ ροβίυϊομβ οὗ 

{15 ᾿πιρουύδηῦ ν ῦΒ6 Ψν1}} Ὀ6 Τουπα ἴῃ 

“ αϑύϊηῖθμϊ, τη. ἃ ΠμἃρΡ., πα Εἰδυϊα5 

ἔπι ἰοο.; ὁοιὴρ. ἃ͵5οὸ Ροίανίιβ, 1οοί. 

Ἴοσγτ: Νοἱ. 1. ΒΟΟΙ Χ' 1- 7 Ξ0:, Ὗ]- 

ν. ΒΟΌΪΚ ΧΟΠΙ 1. 3, 4, ΒΌΛΘΘΒΙ ἤη" 

δύγιιοί. ΜΠ. τὸ, Ὁ. 415 88ᾳβ. ΥΥΙΒοαὺ 

Θηῃ θυ ἀροη ὕποιη ἴῃ ἀθίδι], οὐ ον οτ- 

βῦθρρίηρ᾽ 6. Πτηϊῦβ ΡΥ βου 06α το {815 

ΘΟΙΠΙΘη δ Υ, 1ῦ ΒΘΘΠῚΒ ῬΙΌΡΟΙ ὕο Τα- 

της ὑπαῦ 81] αὐδθιηρύθε σι βὑυ]οῦ 05 

(( φαοβνὶβ Ποιηΐηθβ,᾿ ΒθΖὰ, οοιρ. Αὰ- 

ϑαβύ. Μηομίνια, ὃ τοϑ ; οοιηρ. ΘΟΠΌΙ. 

ΔΙ ΠΘΙ: (77. 8. [8: 2, ἢ: το) ΟΝ ὑπ|Ξ 

γνῶ] ὑοχῦ τὸ δἃ8. πο ὕο Ὀ6 ΤῈΡΓο- 

πϑηάθα ἢ {Π6 ὁΠη68 ᾿ιᾶπα, ἃ5 ὑπῶΐ ρε11}- 

ΟἿΒ ὉΠῚν ΘΙ ΒΆ]Π5τὴ. ΟΝ. ὑπ6. οὐπθι,, νυ μΙ ἢ 

εὔχεσθαι, ΟἸιγγ5. 

ἸΘΊΟΓΕΒ ΟΥ ΘΧΡ] Δ] Π5 ἀννῶν 086 οἰθαν 46- 

οἰαγούϊου οἵ ϑουιρύανθ, ὑπὰῦ ὑπογθ ἅτ 

ὑποϑθ οβΘ ὄλεθρος 518}} 8 αἰώνιος 

(5 ἘΠ 658. 1. 

58Π4}} Ὁ6 ὁ θάνατος ὁ δεύτερος (Βιεν. 

ΧΧΙ. 8): [Π6 ΤΟΙ Δ. ΚΒ οὗ [Π8ὑοτὶ, Δελγό. 

11. Β,Ῥ. 352 858. 16 ΨΘΙῪ ἀπβε ]δίδοίογν. 

θυ ηρ᾽ 5146 4}} ὑθοπηΐοαὶ, που ρ ἢ ροτ- 

9), ἃπ4 ψΠοβ6. Ροιίίοπ 
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σιν ἀληθείας ἐλθεῖν. εἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ κ᾿ 

ΠΔΡ5. Ῥ]δαΒ 1016, αἰβοϊπούϊοηβ Ὀϑύνγθθμ 

ὅπ “νοϊαηΐαβ ϑη θοθάθηβ᾽ ἃπα “νο- 

Ἰμηὐαβ σομβθαιθηβ᾽ οὗ Οοά (Πδτηδβο. 

Ογέλμ. Πα. ττ. 20), 1ῦ 5βθῖηβ Θπουρἢ ἰο 

58, ὑπαῦ ϑουιρύανθ ἀθοίασθθ 1π ΓΘΓΤΩΒ 

οὗ {π6 σγθαύθϑδι ᾿αὐϊύπι 48 (588 εβρ. Ηδπὶ- 

μοηα, “ιωινααηιοηέα δ, Χιγ. 2, διά 

ΘΌΤΩΡ. Φγωτ (ἰίξοθ. 11 2) Ρ- 1, 

(Α.-Ο. Ταῦτ.) ὑμῶῦ Οοα αοο5. ν7}}} {Π6 

βοϊναύϊου (σωθῆναι ποὺ σῶσαι) οὗ αἰΐ; 

αἰδ δν8 τϑ πα θυθα (ὑΠγοπρ Ἢ “΄ Θδτι5 ΟΠ τ ἰβ0) 

“ΒΘ ΝᾺ 1165 Πα] “Βα νδηαϊ (Βαγτονν, 

Θογην. 72). ΤΗδὺ βοηῖθ 81:8 ἱπα Ἰβρα θ]Υ 

πού βανϑα (ΜΙανι. χχν. 41 54., Ηδνυ. χχ. 

10, 15, ΧΧΙΙ. Γ5, 8].} 15 ποῦ ἀπ ἴο δ" 

οαὐνγαγα ΟἸΤΟΙΤΠ βου ρύϊοη. ΟἹ ᾿ΠΘΠοδ ον 

οΓ Ὁπ6 Τινίπθ θέλημα (Ερίβοορ. 7η8έ. 
Τλεοί. τν. 2. 21τὴ, θαῦ ἴο τη 5 Τα760- 

ἀϊοπ οἵ {Π6 5ρθοῖὰ] τηθϑῃβ οὗ βαϊνδύϊοιι 

ὙΏ1Οὴ Οαοα Πδθ ὈΘ6η Ρ]θαβθα ἴο ἃΡ- 

Ῥοϊηΐ, δἃπα ἤο ψβῖοι [Ὁ 8 4]δὸ Ηἰβ 

Τινίπθ θέλημα (ΕρΗ. 1. 9) ὑπαῦὺ τηδη᾽ 5 

ΒΦ νδῦϊο. Βῃοα 4 θ6. ζἰηυέεο! ; οΘοτηρ. 

ΜΈΠΙογ οὐν ϑύγι, Τιτ. 2. τ, ΚΝ οΪ. 11. Ρ. 211 

(ΟἸαγκ). Τὴ ὦ ψοσά, γϑαθιηρύϊοῃ 5 

ὈΠΙΨΘΥΒΆΙ γοῦ ΟΠ ΙΡΙ0Π8)}: 211 ἡλν 6 

βανγθα, γοὺ 811 εὐὐΐΐ ποῦ 6. βανϑά, θ6- 

Οδα56. 81} ν}}} ποῦ οοπίοτιη ἰοὸ οὐ β 

δρΡοϊηΐθα σοπα! 1 0}8 ; 5886 Ηδιητηοπί, 

ὦ. 6. δ 15: διὰ 6ββρ. Βάγγονν, ΤΠογί, 

0]. τν. Ρ. 1---ο7, 70 1 ἴΌῸΥ ΒΘΡΠΊΟῚΒ 

(71---74) Πᾶϑθ ΠΘΑΓΥ δχμϑιιβίθα {Π8 

5 ]6ού. ΤΠὸ ὕνο Γὰγ 6. πηοτηθηΐοιιβ 

απεϑίϊομιβ οοηπϑούθα νυ} {Π18 ἀοούυ!η6 

ΔΘ [ΑΕ βύαθθα Ὀγν Ερναγα, Πογηναέϊᾳ,, 

ὃ 557 86.) ΝὟῸΟ]. 11. Ρ. ὅϑο, Θοτηρ. 850 

Μαγύθηβθη, Ζορηι. ὃ 210 56. 

καὶ εἰς ἐπίγνωσιν κ.τ.λ.] “απα ὁοηια 

ίο ἐΐι6 (Κυἱϊ) ᾿ποιυίεαγε ὁ ἐπα {νι ;᾽ 

ΟΠ ΘΙ 2 ΠΠΊΤΗ. 15.2.5, 11 ἢ. ΠΡ Ἰ. π᾿: ΠΌ 

ἸΠνΘΥΒΙΟ. οἱ οἶδιβεβ, Ῥαῦ ἃ. [υΥΠο 

Βρβοϊποδύϊοι οἵ ὕπθ τοῦ ἱπηπηθαϊαῦθ 

ΟὈ]θοῦ δη4 οπα: 866 νην, Ογαηιηι. 

8 ὅτ. 3. ο008., Ρ. 488. ΤΊ σωθῆναι 

ἴ5. ὅπ6 οἰέηναΐίο, 0π6 εἰς ἐπίγν. ἀληθ. 

ἐλθεῖν ὅτι ὑπυηιοαταΐο οι Ἰθϑάϊηρ παύα- 

ΤΘ]]Ὺ ἃ αἰγθοῦγ ὕο {π6 ἔουιπθυ, {16 

ἱπύγοάπούϊοῃ οἵ {}}18 Ἰαδθου τηοιπθπὺ οὗ 

Ὁπουρῃῦ 15 βαρ σοϑίθα Ὀγ, πα 5] 0} 

Ῥτθοθάθα, ὕπ6 δππποϊδύϊοη οὗ {π6 στϑαῦ 

ὑγροῦ ννΠ]οἢ. 15. σοηῤαϊηθα ἴπ {π6 ἴ0]- 

Ἰονίηρ νθῦβθ. Οἱ ἐπίγνωσις ( Θορ 10 

οογύδ οὖ δοσυγαῦδ᾽) 5886 ΤΤΘΠΟΙ, ϑ μοῦ. 

Ῥαυνῦ 11. ὃ 25, ποίβθϑβ ον ἤρῆ. ἴ. 17, δὰ 

ΟΝ. {π86 ΟΠ ββίοηβ οὗ π8 δῦ. πούβϑ 

ΟἹἹ 2 Ἴγη. 1]. 25. Τῷ τὴᾶν 6 το- 

τηδΡτοα ὑπαῦὺ ἀλήθεια ἢδΓΘ, ἃ5 6οπΠὶ- 

ΤΠΟΠΪΥ ἴῃ ὑπὸ Ν,Τ'., ᾿τηρ] 185. ΠΟ ΠΙΘΓΘ 

ἐπεογοίϊοαί, Ὀὰὺ ργαοέϊοαί «ἀνὰ βατίπῃ 

ὑγαῦῃ, “νογιίαβ Βα] ν᾽ ἤοδ,᾿ 85. τϑνθδ] θα 

ἵπ {π6 ΟΟΒρΡ6]; ἀληθ. ποίας; τῆς εἰς 

αὐτὸν πίστεως, ΟἾγΥ5.; 586 Ηδιιβ8, Τλόοί. 

ΙΓ. 8, ΟΙ. τι. Ρ. 82. Α βρβοῖΐδβὶ) ὑγθᾶ- 

{188 ἢ {18 σγογὰ πᾶ Ῥθθὴ νυυϊθύεη ὈῪ 

Ῥαυιηδηη, ὐγαβο. 1838. 

5. εἷς γὰρ Θεός] “ 1207 ἐγ) ἐ8 ὁη6 

Οσοά; γῬτοοῦ οὗ {μ8 ἕογθροϊηρ' ὀχ ρῖὶδ- 

ὨΔΙΟΓΥ͂ ἀββϑυθίοη, ὕΠη6 γὰρ πανίηρ Β6Ι8 

105. ΒΙΠῚΡΙΘ ἃισατηθηύαῦίν ἴοτοθ, δπα 

ΘΟ ΘΟὔΪ Πρ 0815 σθῦβα, ποῦ ψΊῸ ΘΓ. 

([μεο, ΜΦ0Κ), θαὰῦ τ Ὁ} [Π6 νϑυβ8 'π|- 

τηθα! δύο] ὑγθοθαϊηο. Εἷς Δ ῃΠα πάντας 

Ββύδηα {Ππ|15 ἴῃ Θοττϑ αὐϊοι ; {116 τγἶσον- 

βϑαϊίίψ οἵ {1Π|ὸ αἰβρθηβαύϊομ. ἴα ρσονϑα 

ὈΥ {π6 τὐέψ οἵ 0η6 ΤΊΒροπβου. ΤΠΘ 

Θχϊδύθποθ οὗ αἰ δυθηῦ αἰβρθηβαύϊοηβ ἴοτ 

αἸΠδυθηῦ ρυνύϊοηβ οἵ ὕπ6 Πυισηδπ τϑοθ 

νου] βθοπὶ ἱποοηβίβίοπθ. τ ἢ {Π6 

Θοποθρύϊοη. οἵ ὁη6 ΒΌΡΓΘιηΘ. 8}]- ΓᾺ Πρ’ 

Οτγοαΐονῦ ; “ Π1118 1)6] ἀπδ ργον! ἀθηὐϊα ;) 

ΘοΙηρ. Ἔοιη. 111. 30, ΉΘΙΘ 8. 5 ΠΉ1181 

δυσυπηθηῦ 15 Ἰηὐγοα ποθ Ὀν {Ππ6 ἔογο! Ὁ] 8 

(Ηδνύπηρ, αγέ. Ν'΄ ο]. τ. Ῥ. 342) ἐπεί- 

εἰς καὶ μεσίτης] 

“οΊ6 ηυεαζταίογ' αἰἶ8ο.᾿ ὁ ἐν ἑαυτῷ τὰ διε- 

στῶτα συνάψας, ΤΠΘοα. Τη {158 ἀπὰ 

ΒΙΠΊΠ]Δ αἸβυϊπούίοηβ Ὀθύννθθῃ {Π6 ἢνβὺ 

δια βϑοομα Ῥθύβοῖβ οἵ ὉΠ Ὀ]6ββϑαᾶ 

ΤΥ (ΘΟμῃ. 1 ΟοΥ. ν]]. 6, ΒΗ. ἱν. 

4--), θιιϑβ ἢπα45. ὕγδοθεβ οὗ ἃ οἷἔγα- 

Αὐμδπδβίδη νον (80 ἴο 5068.) οἵ ὑπ6 

Βα ογαϊπδύϊοι οἵ πὸ οι ; 7 λόοϊ. ΟἸυνόέ. 

περ [εἴπερ Ἁ}.]. 
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6 καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς, ὁ δοὺς ἑαυ- 
Ἁ “3 , ε Α ’ Α ,ὔὕ - “᾽ 

τον ἀντιλυτρον ὑπερ παντῶν,. ΤΟ μαρτυριον καέροις ἰδίοις, 

ΠῚ ΤΟΣ ΝΟ ΠΡ ΒΡ. Ὁ. 15. 15 πον 

σουτϑοῦ: 411 ὑπῶῦ σου] τθαβομδὈ]Υ ὈΘ 

Ἰη [οΥγ α ἔγομι 5Ό ΘΓ ἃ οχῦ ἃ5 ὉΠπ6 ρυθβθηῦ 

5. ὅπ6 οαὐμο]ῖο ἀοούνη8 οἵ ἃ Βα ον] ηἃ- 

ἀϊοι ἴῃ τοβρϑοῦ οὗ οὔίοο; 5866 ΟΥ αὐθυϊδηά, 

Θεοοηα Τίπα. ΝΟ]. 11. Ρ- 40οο. Τ]16 

Ῥοβιθοη οὗ 1)6 ὙΥ͂., δἴξεγ. ϑομ]θίθυτη, 

(ὠδοι" τ Τήην. Ὁ. 177), ὑπαῦ {185 88 οὗ 

μεσίτης νγἱὐποιῦ ἀθῆπιῦ8. ΔΙ] αβῖοπ ἴο ἃ 

διαθήκη δῦρυθθ ἃ ΘΟΙΏΡΙΘΙ ποτὰ ὉΠ 

Ἐρ. ἴο ὑπὸ ἨδθΡ. (ν111. 6, ἴχ. 15, ΧΙ], 

24), ἴα ποῦ δηἑ 1164 το Βϑυῖοιβ δὐθη οι 

οΥ' οοππιδαοη. ΤῊ ρσθνίουβ ΔΙ] ΠΒΊ 0 

ἴο τϑάἀθῃιρύϊοη (νοι. 4) δπα Π6 δηΐϊ- 

{π6515 οἵ {Π8 εἷς Θεὸς 84 πάντ. ἐνθρ. 

βαρσαβῦ ὅΠ|6 886 οὗ ἃ ὕθγιη ὑμπαῦ Ὀθδῦ 

Βαβύδίβ ὑπαῦ το] αὐϊοη ; 586 Α15οὸ ΕΡταγά, 

Τοσην. ὃ 4ού, ἃπα ἃ Θοοὰ Βουηοῃ ὈΥ͂ 

Βονουϊάσθ, ϑοηυ. ΝῸ]. τι, Ρ. 86 Βα. 

(Α.-Ο. Τχ0γ1.). 

Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων] “ο7 (Τοἀ ατιῷ ηκοι." 

Ῥούμ παι γοιιβ ; ὕΠ6 ἴΌΥΠΙΘ ἴῃ 80- 

οοτάδποθ τυἱῦἢ 105 ΘΟτητη τι ὈυΊν 1] 666 οὗ 

τοὐθούϊηρ ὕπ6 ἃγί10 18 (588 Θχχ. Δ Ποσ, 

αν. ὃ το. 1, }. 110), {π6 Ἰαῦδον ἔγομι ἃ 

Ῥαγθ ἱπηιϊοαύϊοη οἵ {π6 οὔθ᾽ ῬδγΌΥ 

ΟἾΪΥ Ὀδίηρ' πθοθβϑᾶτυ. [Ἃ}ἢὴ ὈΟύΠ Ολ5685 

Π86 ομϊββίοη. 15. ΟὈν]οτιΒ᾽Υ βαροδβίθα 

ὈΥ ὑπ Ἀ ΠΗ] αν οὐ Ῥοὐ]) {116 ὕβγΠῚΒ 

Θοπηθοῦθ ΡΥ ὑπ6 σΟΠ] Πού ; 866 

ατθϑθη, Ογ. 1ν. 3, Ρ. 1.81. 

ἄνθρωπος Χ. ᾽1.] “α πιαπ Ο" δὲ «76διι8." 

ΤΠ6 Παπιὰη πϑύατο οἵ ΟἸνῖδὺ 15. Βρ6- 

ΟἾΆΠν τηθηὐοηθα 85. θοῖπρ {1 βύαϊθ 

ἴῃ ΜΠΪο ΠΙ5 τηϑαϊαθουῖα! δέβοθ νγὰβ 
νἸΒ10}]Υ Ρϑυϊουτηθ ; ἄνθρωπον δὲ τὸν 

Χριστὸν ὠνόμασεν ἐπειδὴ μεσίτην ἐκά- 

λεσεν᾽ ἐπανθρωπήσας γὰρ ἐμεσίτευσεν, 

Τμθοά. Οπ {πὸ ἀπτγαύϊοη οἵ ΟΠ Ἰβὺβ 

τηϑαϊαύϊομ, 586 Ῥθάγβομ, (γερά, Αγ. 

γΙ. ΝΟ]. 1. Ρ. 334 (οα. Βατγίοπ). ΤῸ 

οτηΐββίοι οὗ Π6 ἃὺῦ 016 (ΞΘ τ οΙγ πούϊοθα 

Ὅγ ὑπ τιοάθττι ΟἰΘυ 81) ΘΟΤΩΤηΘῊ δ ΟΥ8) 

τὰῦδϑὺ 6 Ῥγθβουνθὰ [Δ ὑγϑη 8] ΔΌ]0Ὲ. 

ΜΙααϊούου ((Ογοοῖ, Αγ). Ῥ. 388, δα. 

Τιο56) σομβί ουθ ὉΠ6 υῦϊοῖ]θ ππηθοθδ- 

ΒΆΤΎ, Πα ΘΟΙΏΡΑΓΕΒ. ἄνθρ. Χ. Ἴ. ψ 10 

κύριος Χ. Ἴ.; Ραῦ {Π|| σΟΙΠΡΔ ΊΒΟη 

115, 85. κύριος Πδἃ5. 50. ὉΠΘΠΠΙγΟΟΔΙΠΪΥ 

{86 ΟΠατυδοῦθι οὗ ἃ ΡΙΌΡΘΙ ΠΔΠῚΘ : ΘΟΠΠΡ. 

ὙΥΊΠΘΥ, 6». ὃ 10. 1, 0.113. [πῃ ἃ αἰθετ- 

Θπῦ οοπύοχὺ ΟΠ τϑὺ ταῖρι οἸθαυν πᾶν 

66 οβιρηαῦθα 85 ὁ ἄνθρ., “ὕΠπ6 (τ6- 

Ῥτθβθηΐαθιν 6) τηδῃ οὗ ΠῸ ΠΊΔ ΠΟΥ ̓  (ΘΟ ΠῚ}. 

ῬΘΙ]6 ἐπ ἰο0.}); ἸθγΘ Πονίθνθι, ἃ5. 0Π6 

ἈΡΟΒΌ]6 ομΪΥ ΙΒ 6 5 ἴοὸ τηδτῖς {Π6 Ὡᾶ- 

πγθ 1ῃ 810} ΟΠ γϊϑὺ ἐμεσίτευσεν πὰ 

ποῦ ΔΠΥ͂ Το]αύϊοη ἴῃ ΒΟ ἢ Ἠδ βίοοά ἰο 

ὑμπαῦ πδύττθ, μ6 ἀθβισμθαΪν οὐαϊίθ ὑπ 6 

δυο] 6, ΤῊ αἰδυϊπούϊοη οἵ ΑἸῦ, θ6- 

ὕνγθθῃ ἱπα Ἰν! ἀπ] ἀπ σϑπουῖς Παπιᾶ- 

ΠΟΥ 5665 θτθ ουῦ οὗ Ρῖδοθ, πὰ 

ποῦ Ἰπνοϊνοα ἴῃ {Ππ6 οοπίθχὑ: σοπύναβὺ 

γνογάδυν. ἔῃ ἰοὺ., γῆ ο Ῥϑυ πθη]Υ οἰὐθ5 

Αὐαραβύ, Θ67ηυν. ΧΧνι. [0]. ν. Ρ. 1174; 

εα, ΜΙρΠ6]. 

6. ἀντίλυτρον] “γατδολι ,᾿ 0Π6 ἀντὶ 

Ῥοίπρ Ποῖ ὈΥ ΠΟ τηθϑη8 τοἀπηδδηὺ 

(ΞΟΒ]θίθυτη. Ρ. 42, ΘΟΙΠΡΔΙΘ ΘΌΙΟΘΓΙ, 

ὙΠ οϑ). 5. ν- ΝΌΟΪ. 1. ἢ: 57) Ρὰϊ 

ΒΘΥνΙηρ ἴο ΘΧΡΓΕΒΒ ὕμθ6 ἰ΄θᾷ οὗ εα- 

ὁμαπσο, “Ῥθυυατ θα ΟΠ ΘΠ, απᾷ νϑ] αὐ] 

οαΡΙύΘ οαραῦ οὖ νἱὐῦῷ νἱύδτη τϑαθημ,᾽ 

Ψαθδῦ.; οομηρ. ἀντάλλαγμα, Μαί(. χνΐ. 

26, ἀντίψυχον, Τοτυιαῦ. ϑηυν),7ι. το, πα 

Π6 νὰ] ]6 Τϑιηδι κα οα 1 οἵ Ῥρδι- 

5801, Κη. 7. οἢ.. χν. Ρ. 597 (Α.-Ὁ. 

110τ.). 

ἅπαξ λεγόμ.) {π6 ἰΙάδω οὗ ἃ 5 Ὀϑυϊ{π0]οῃ 

οἵ Ομυϊδβῦ ἴῃ οὐ βύθδα σαηϑιοί θ8 Ἰσπογθὰ 

(866, ἐλ ων, ἴλδυδ5, Τλδοί. Ο)ιυ» δέ. τν. 

17, ΥΟ]. 11. Ρ. 185 854.}, ΘΒ ρβοίϑη ]ν ΒΘ η 

Τῃ {π|8 ᾿πηρουύδηῦ νγοσ (ἃ 

οοπηθούθα τυ] Ῥαββαρ 5 Οὗ 510} ἄθθρ. 

ΒΙρΠοῶποθ 85. Π Ομ... 11]. 25 (ον ΤΟΥ 5 

ἀθαὺ νγὰβ ἃ ὕτιιθ “ θχρί ϑύουϊ τη," ἃ 

“ῬΓΟΡΙ ΙΟΓΥ δου 6,᾽ 5886 Μϑυϑ οΓ 

“οηι. ἰ. 6.) ἀπα ἘΡΗ. ν. 2; Θοηρ. δ]50 

Μῶογθν οἡ ἤοηι. ν, 6, ἃπα ἔοι Β0ῃ18 

Οδτὰ. Πα ΟἸΘΔῚ ΟΟΙΩπΙδηΐβ οὁη. {Π|8 

“ βα Ἰβίδουϊο νἹοαγῖα,᾿ Μαγύθηβθῃ, 7)0η- 
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εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος (ἀλήθειαν λέγω, 7 

οὐ ψεύδομαι), διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ. 

ἡλοϊ ἢ, ὃ 157 86., Ῥ- 343. ΑΙΙ {π6 

τηοάθυι ὑμθουῖθβ οἵ δὐομθπιθηῦ 56 θὴ 

ἴο ἕογροὺ ὑπαὺ αοα μεαΐεβ βίῃ αϑ δίη, πιοῦ 

δ5 ἃ ῬΕΥΒΟΙΔ] οἴ θποθ ἀραϊηβδὺ Η ἸΠ]56]}. 

Ἤον ἰ5 ἃ Οοα ὑππ8. ΠΟΙ δηα 7πδῦ ἴο 

6 τϑοομο θα 566. Μ΄ οβῃ, Ζέυϊπο 

ον. τν. 2. 3, Ρ. 475 (41}} 6ε4.). ὙΥ ἀἴον- 

Ἰδ πα 5 νου 5 ἃ. ἴθυν Ὀτιῦ γ ΥῪ πνοῖσὐν ; 

ογν Ζχωναά αλη. ΚΝ ΟἹ. ν. Ρ. 82. 

ὑπὲρ πάντων] Οπι {π6 τηθϑπίηρ' οἵ ὑπὲρ 

ἴῃ ἀορτηδύϊο! ρδβθᾶρθθ, 568 πούβϑβ οἵ, 

σαί. τ. 13. Ηδγθ ὑπὲρ (“ἴῃ σοϊητηο- 

41} βθθιὴβ ἴο ροϊυῦ ἰὸ Π6 θεποῆὺ 

οομΐοετθα Ὀγ ΟΠ τἰβῦ προη τι5, ἀντὶ (ἀντί- 

λυτρον) ἴο Ηἰδβ βιι δι θαλίουι οἵ Ἡ]η1561} 

ἴῃ ΟἋΓ ΡΗΪδ68. τὸ μαρτύ- 
ριον κιτ.λ.] “ἐλ (ἐηιρογέ ὁ ἐπε) ἰε5ἐϊ- 

ΠιΟΊ (0 ὃ 86ἐ 7071}}) ἦγ. 18. ῬΥΟΡ67" 5εα- 

8018 :ἢ σι" 21.9 22); ἸΖόσσιςο 

[{πϑυϊπαομῖπαση απο νϑαϊῦ ἴπὶ ὑθιρο 8 

81..0} ὅγγι.., ποῦ “{1Π|6 ρ7060}[ οὗ 10, ὧτο., 

Μιαά]εοίομ, 47. Ρ. 389. ὅϑοσιθ 1018 

αἸΠΠοα]ῦν μὰ5. θθ θη [6] ἴῃ 1688 σου 5, 

οὐῖηο ἴο {π6 ὕτὰθ παύιτα οἵ {πΠ86 ἂἃρρο- 

Βιθου ποῦ Πανίηρ ὈΘΘΠ ΤΘοορ βθά. 

Τὸ μαρτύριον 15. ἃπι δοοιιβαῦνθ ἴῃ ἃρΡο- 

βιύου ὕο {Ππ|6 Ῥι θοθα προ βθπιΐθηοθ, ποῦ 

ἴο ἀντίλυτρον (ὅτι ἀντίλυτρον τὸ μαρτ. 

λέγω, τούτεστι τὸ πάθος, ΓΏΘΟΡΗ. 2), 

Ῥαὺ ἴο ὁ δοὺς... πάντων, 5011. “ φιί(ῦ 7.68 

(μοῖρ «ποα βι Ἰρβῖτι5. που ί8 ΟἸΠΠΘ5 

ΠΟΙ ΪΠ65 τϑαοηηϊββοῦ, Κα χχῖν. 40, 

47) ἐοδεϊηιογἶϊ δινο ἐθηι0017).6 (ἃ Ὁ Αροβίο- 

115) εἰἑεοηεἰἑ ἀγουταθηύατη οϑϑϑῦ,᾿ ΕὙΤύΖ. 

“οιη. χὶϊ. τ, Ν ο]. 1Π. Ὁ. 12, ΠΏ ΘΙ ὑΠ185 

ῬΦΒΒΆΡΘ 15 ΨΘΡῪ ΟΔΓΘ}]ν Ἰηνοϑυραὐθα ; 

Β66 εἶβὸ ΔΊΟΥ, (ΟἹ. ὃ 50. 09, Ρ- 472, 

δὰ ΟΒΟΙοῖ, Πηίβ, Ρ. ττ8. Τὰ8 

ὉΠ6ΓΘ 15. ἢ γθᾶβϑο ὑυπαύθνθι ἴον τποάϊ- 

ἔγιηρ ὑπ ὑαχὺ (Τ ΐοϊςθ, ϑέια. τι. ᾽ν. 

ἴον 1836, Ρ. 651 54.}; ὕπὸ ᾿πβουύϊοι οὗ 

οὗ Ὀϑίουβ τὸ μαρτ., αὶ Θ᾽ ΕῸ 8]., πα 

οἵ ἐδόθη οἴϊοι ἰδίοις ἢ ΘΕῸ ἃγ6 

᾿ποουγθοῦ (οοτηρᾶγο ΕὙ10Ζ.) ΘΧΡΙ παύουν 

ΔΟ ΑΙ ΟῊ 5, ἃ Πα ἐπι οτηϊββίοπ οἵ τὸ μαρτ. 

ἴῃ Α 8 ἄχθ Δρραγθῃῦ ο δοοϊ θη. 

ΤῊ σϑϑαϊηρ οὗ δὲῖ 15 καὶ μαρτ. 

καιροῖς ἰδίοις] “ὅγυ 5. Οτὔη, 56(Ι5018 ;᾽ 

5011. τοῖς προσήκουσι, ΟἾνγ5. [Ιὺ 15 

ΒΙΠΡΪΑΥ ὑπαὺ Γι ἴοΚα Βῃ οι] μανθ [δ] 

ΔΗΥ͂ ΔΙ ΠΟ] ἴπὶ ὑΠ|15. ἔονηιτ]α ; ΘΟΠΊΡ. 

ΟΔ]. νἱ. 9, ἃ βοπηθν δῦ ΒΙ ΠΉ]]ΔΥ]Ὺ 

ἘΟΙΥΟ. ΤΙ Υ 50. Τὸ ΧΥΠῚ 2, ὅ: 

ΕἼ ΘΙΏΡιιΒ. ὑθβυϊπηομΐο 48 ΟΠ υ 1811 τπουὲθ 

Θχρίθουϊῶ Ποπλϊπῖθ5. Ρ ΔΑ ροβίο]β αἱ- 

ὁθηάο Ἰάοηθαπι, ΠΠπα φθιηρτιβ οδὺ απο 

ἃ ΡΙΓΙῦα5 ϑδποῦῖ δα νοηΐα δα Α ροβύο]οβ 

(Αοὐβ 1. 8) ἀἰβαιιθ δα βοϊθσηπθπὶ ΟΠ ἰδ. 

τϑα δι ἀθ οοΪο (2 ΤἼ]685. 1. 10) 18|01- 

ὑαγ,᾿ ΒΖ. 1. 56. ΤΠ6 ἀδύϊνο ὑῃθη ἰβ 

ῃοῦ ἃ αλ81] «ἰδύ. ὁοηιηιοῦϊ᾽ (Θοτηρ. 

ΞΟΠ] οἴ., ῬΕ116), θὰ ἐπ δ. οὗ {π6 ἐέηλε 

αὐλιογοΐγ, ὉΠι6. ἃ οὕϊοιν δ [κ65 Ῥδο8 ; Θοιηρ. 

οχη. χνΐ. 25, χρόνοις αἰωνίοις σεσιγη- 

μένου, δι 8588 ΘΧΧ. ἴῃ ΥῚΠΘΙ, (77. ἃ 21. 

9; Ρ- 105. ΤΠβ ΤΌγηη οὗ {Π8 Ῥθιωρογὰ 

ἀαῦϊνο ὑμτι8 ρργοχίμηαύεβ ὅο ἐπ6 οτγαϊ- 

ἨΔΓΥ 1188 ΟΥ {π6 Γθιηρογὰ! σϑῃ. (“ρϑυϊοα 

ΔΊ ΜΠΙΟΙ :᾿ οοτηρ. θοπα] 45. (ὖν. 

δ 451. 7, Κτᾶρογ, ϑρηραοῆ. ὃ. 47. 2), ἀπ 

15. ΠΊΟΓΒ. ΘΟΓΓΘΟΌΪΥ ργθοθάθα ὈΥῪ ἐν; 568 

Κυῦρον, ϑρηαοΊιὶ. ὃ 48, 2, ὙΥ Δα πονβκὶ, 

Οὐηδίν. Αὖ8. τιτ. τ, Ῥ. 88. ΤΠ6 ἔθιη- 

ῬΟΥΆ] Θ6., δχοθρὺ ἴπ ὃ ἕδνν ἔτη ᾶν 

ουτη5, 15 τῶ 8 ἴῃ ὑπ6 Ν. Τ' 

7. εἰς δ] “70 ευιϊοῖι," 5611. μαρτύ- 

ριον ; “ομϊ ἐδδυϊπηοηΐϊο ἀϊοθπάο οοηβίϊ- 

ὑαύαβ βατη. Ῥγέθοο, ΒΖ. ἤοηι. χὶϊ. τ, 

ΜΟ]. Π1. Ρ. 15, ποίβ. 

κήρυξ] “α λον αἰεί," “Ῥτέθοο ΒΟ θπηΐ5, ἃ 

ἴθ0 τη ΐββιιβ,᾿ Βϑηρ.; ΟΠΪΥ͂ ΠΕΓΘ, 5 Τίτα, 

1.11, δηα 2 Ῥοῦ. 11. 5. ΤΠΘΙΘ 5 πὸ 

ὩΘΟΘΒΒΙΟΥ ἴῃ {Π|6 Ῥγθβθηῦ οαβ6 [01 τηοα]- 

ἔγίηρ (Ρτε αϊοαύον," Ν᾽ ι]16.} 6116 ΡΥ πηατν 

τηθα ηἶπρ οὗἨἁ{Π6 ψογῇ : οοιηρ. ἘΘΟ] 8. 

ΧΧ, 15, ἀνοίξει τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς κή- 

ρυξ, δια 566 650. 1 Οὐχ. ἰχ. 27, ΘΓ 

κηρύσσειν ἴ5. 586] οἵ {π6 Πονα] οὔ της 

Βὅτηθβ, ἴῃ δοοουάδηοθ νυ 0} {πὸ ἰδ πον 
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8 Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς 
» ὃ 9 ᾿ , Ω ’ εττΡ 
αν βᾶς εν πᾶντι ΤΟΊ επαιροντας οσιοὺυς 

οὗ 0Π6 Τοσθροῖηρ νΘΓΒΘΒ; 866 ΜΘΥΘΥ Τη 

ἰοῦ. ἀπόστολος] “απ 4 ροβέϊο," 

ἴῃ {Π6 ΠΙ ΘΓ 56η88 οὗ πὸ ψογὰ : μέγα 

τὸ τοῦ ἀποστόλου ἀξίωμα, καὶ διὰ τοῦτο 

ἀντιποιεῖται τούτου, ΓΠΘΟΡΗΉ.: 566 ποίεβ 

ΟἿ) (ταΐ- 1. 1- ἀλήθειαν κ.τ.λ.] 

“7 8αῃ ἐμ6 ἐρυί, 7 [6 τοί τ᾿ ΟΟΤΩΡ. 

Ἤοτη. ἴχ. 1. 10)6 ΝΥ οὔϊβ 5668 Π)5 οἰ θαυ] 

τσ ἴῃ τηϑ! πα] Πρ ὑπαῦ {Π15 Ῥγούθβ- 

φαύϊοη γοΐθυθ ἰο ὑπ6 ργθοθαϊηρ νου ; 

{π6 δβϑθνυθυδύϊοι τυ τοσατα ὅο ΠΪβ 

ΔΡΟΒΟΙΟΒΠΙΡ ννὰ8 οὗ ὁοῦγβ6 ποῦ ᾿πἰθπ θα 

ἴον ΤΙπλούῃν, αὖ ἕον 0Π6 [1586 ὕβϑο θυ 

ψ»Πο ἀοαθύοα Π158 ἃροβίο!τοα! ϑα Ππουίγ. 

ΤΗΘ {πἰγὰ οΠοΙἃ] ἀθβισπδύϊοι, διδάσκ. 

ἐθνῶν, ὕμπ6η ΤΟ] ονν5 τυ {1{1] οἸτηϑοῦϊο 

ἔογοθ. ΤῸ δβϑβοσὺ ὑμπεαὺ ἀλήθ. κ'τ.λ. 15 

ὃ ῬΏγαΒΘ ψΠΙΟΝ ὑπ ΑΡοβύϊθ 864 ἴῃ 

Ἠϊ5. Ἰαῦθι' γϑᾶβ “ΨΙΠ 1685 ἴόγοθ ἃπα 

τ Ιθνᾶποθ ὑπδπ μῈ πιὰ ὁπο6 ἀοπθ᾽ (Α16) 
ΦΌΡΘΔΥΒ ααΘβυϊ Ὁ ]6 δ ῬΥΘΟΔΡΙΟΙΙΒ. 

ἐν πίστει κι τ.λ.1 “ὁπ ζαϊίϊ, αγιο ἐνπέΐι ;" 

ὉΠ6 ΒΡΠΘΥΘΒ ὅν ΒΟ. {Π|6 Α Ροβῦ]8 ρϑγ- 

Τονηθ ΠῚ τηϊββίοη. ΤΠπΠῸ ὕνο βὉ- 

Βθδηὔν 65. Δ 6. ΘΟΙΏΠΙΟΙΪΥ ἰδ κθη οἰ ΠΟΥ 

Ῥούῃ νυιῦ οὐ͵οοίζυο γϑΐθυθηοθ, 501]. ἐν 

πίστει ἀληθινῇ, ---καὶ Ὀδοὶπρ Θχρίδηδ- 

ἴον, Μίδοϊκ (θοσὴρ. Ῥβῖ]θ, ῆο ἱπᾶρρο- 

ΒΘ Ιν οἰΐοβ. 2 ΤΠ655. 11. 13}, οΓ Ὀοίῃ 

ὙΥ]Ὁ}}. δι )εοίζυε τοΐθγθποθ, “ 10 }}Υ 

δηα ὑγα]γ᾽ (ἐν πίστ. κ. ἀλ. Ξ- πιστὸς καὶ 

ἀληθινός), ἀτὶηξ., Τ,60 [τη]8- οἰξοα Ὀγ 1)6 

γν.]1. Τῦ 566 η18 ὨΟΥΘΨΟΙ ΠΟΤ ΒΙΤ]Ρ]6 

ἴο τοῖθι πίστις ἴο ὑπ6 βιιθ]θοῦνο ΓἈ 1} 

οὗ Ὁπ6 Αροϑβί!β, ἀληθ. ἴο ὕπ6 οὈ]θοῦϊνθ 

ὑγαῦῃ οὗ Ὁπ6 ἀοούγίηθβ 6 (δ) νουθᾶ: 

“αα!άαυ Π465 ἀοσθῦ πϑοθββδσῖο οϑῦ 

ψϑιπ πη, «Ππϑύϊη. ᾿Αλήθεια ἸορΊΟο8}}Υ 

[Ο]]ονν8 πίστις, ἴογ, ἃ5. π βϑτηβθ δβχρο- 

ΒΊΟΥ ΤΘΙΏΔΥ] 5, “πόθο 86] ΠΠ|ὰπὲ δα ϊύττη 

τ ο πα! :᾿ ΘΟΙΏΡ. «011 ν111. 31, 32. 

8. Βούλομαι οὖν] “7 αἀεδῖγ6 ἐπθη." 

“Π00 νϑῦθο δχρυίτητύμι διιούουιθα5 ἃρο- 

βύο]ϊο ; ΟΡ. ν.14.᾿᾽ Βεησ, Τ1η βούλομαι 

86. δοῦϊνο τὐὐδ 15. ΠΗΡΙΙ6α : 10 ἰΒ πὸ 

Ἵ (5116 ὑηδὺ {Π6 γηθῃ 
ῬΓΆΥ ΥΟνΘΥ ΗΓ], Δ πᾶ 
παῦ [Π6 σγοθῃ ασ655 
δα σομῃηρογῦ {π6πηι- 
56 ]ν 65 ψιῦἢ τηοαθδίγ. 

τῆθΓ6 ὐὐἐ τη). 088 ΟΥ̓ ΔΟΟα ἴΘθοθηοθ. ΟὨ 

0Π6 ἀἰβυϊποῦοη Ὀθύννθθῃ βούλομαι δηὰ 

θέλω, 566. Ὀδθίονν πα ομᾶρ. ν. τ4, δπᾶ 

ΘΟΙΏΡ. πούβϑ οὐὐ δΔῬν. 1. 11, ἃ πα 65ρ6- 

ΟἸΔΙΥ {πὸ Οἰθαν ἃπα βδυϊβίβοίουυ (15- 

οαβδίοη οἵ οηδίάβομ, Ογαίμί. ὃ 4063, 

Ρ. 694 5α. (δα. 3). οὖν] Νού 

ΒΙΠΠΡΙΥ ᾿Παΐνθ δη4 ἴῃ τϑΐθγθποθ ἴο 

νϑγ. 7 (δ]ν.), Ὀπὺ γούγοβρθοῦννθ ἃπα 

ΤΟΒΌΙΩΡΪν 6, --ἡτοοδριθα]αὔϊρ, ἃπα οὐ 

ὑΠ6. βϑῖηθ {1Π|6 βυρδπαϊπρο, ὕΠ6. ἀοβῖγθ 

ΘΧΡΓΙΘΒΒΘα ἴῃ Ψ6Ι. 1; “ἴῃ ῬυΓΒΌΘΠΟΘ 

ὕμθη οὗ Τὴῦ ΘΘΠΘΙΓΆΙ. δχπῃοσγύανίοι, 1 

ἀοβῖγθ. Τη6 ῬτΌρθν οοἰϊοοίίυο ἴοτοα οἵ 

οὖν ἰΒ ὑπ ποὺ ΨΠΟΙΥ ἰοῦ: οα {π6 

ΥΘΒατηρύϊν 6 τι56, 5886 Κ]οῦΖ, 7) ενα1". Ν' οἱ. 

1. Ρ. 718, ἃ πούθϑβ οἷν (σαί. 111. 5. 

προσεύχεσθαι] ΤπηρΠδίϊο; ὈΥπρίηρ᾽ 

{86 Βα θ]θοῦ ἀραϑῖη Του γα, ΤΟγο Ὁ. πα 

αἸδυηοῦγ. Τὴδ Δ]]ϑῖοθ, ἃ8 Η αὔΠΟΓ 

ῬΙΟΡΘΙΥ οοηὐθης5, 18 Ο]οδυὶν ὕο ριδέίϊο 

ῬΥΔΥΘΓ ; ΘΟΠῚΡ. ΘΓ. 1. Τοὺς 

ἄνδρας 15. ὑ{πτ|5 ἴῃ ΘΗ Ομ Θβἷβ ὕο γυναῖ- 

κας, ψεΥ. 9, 8Π4 τηᾶγκ8, ὑποιρῆ ἢ676 

ποῦ ψ ἢ 8 ϑρεοίαί ἴοτοθ, θαὺ ταῦθα 

Δ]Π αν ῖγ, ὑπ6 ἴδοῦ ὑπὰῦ ὑμ6 σοπαποῦ- 

ἴηρ οἵ 0Π6 ῬΆ]1Ο ῬΓΔΥΘΥΒ ΤΠΟΓΡῈ ὈδΓ- 

ὑ]οῸ]υ]γΥ ὈΘΙοηρθα ὕο ὉΠ6 Τη8η ; ΘΟΙΠΡ.. 

ΨΟΙ. 12; 1 ΟὟΥ: χΧὶ- 4.5. ἘΓλΠ: {ΠῸ 

ἌΡοΒΕ18 8814 πάντας, 1ῦ νγοι]α ποὺ Πᾶνα 

ΒΘΘΙΠΘα 50 οομπδίβύθπῦ τυ] Π85. 50 056- 

αποϑηῦ Βρθοῖῆο αἰγθούϊομῃ. 

ἐν παντὶ τόπῳ τηιδβὺ 6 [ἰπηϊ θα ἰο 

“ ΘνΕΥ ρίαοο οἵ οαδυοιηατν ἀθνούϊοηδὶ 

γϑϑουύ, θνθυυνγΠ γθ ὙΥΏΠΘΓΘ ῬΓΔΥΘΙ ἰδ 

τνοηὖ ὕο Ὀ8 πηδ6᾽ (Ῥ 6116) ; Θοιηρ. Β481], 

αὁ Βαρί. τι. αα. 8. Τῇ {ῈΠ6 Δ]1υδΐοῃ 

μά ἤοστθ Ὀθθη Ῥδγθϊ οι [1 ]ν ὑο ρυϊναΐα 

ῬΙΆΥΘΥ, ὕπθπ ἐν παντὶ τόπῳ τηϊνηῦ 

᾿ᾶνθ θθθη τϑίθγτθα ὕο {π6 ᾿πι ΕΠ Ποῦ 

οὗ ρῥἴδοθ 'ἴπ γϑραγα ἴο ῬΓΆΥΘΙ ; ὁ ΟΠΠΠΪ5 

Ἰοσῦβ οὐ ἃὔοσι πη οβῦ,᾿ Απρτιβῦ. ; ΘΟΙΏΡ. 

Βοποούϊο, 270». Ποῦν. Ὸ]. τι. Ρ. 865. 

ΤΠΙΒ ΠΟυΤΈνΟΥ 15 ποῦ σοην υθα ὈΥ͂ {π6 

Ῥγδδθηῦ ψογᾶβ. ΓΉΘΓΘ 8. ἃ150 ΠῸ Ρο- 



ΨΠΕ ΟΣ Ὁ: 99 

χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ: ὡσαύτως καὶ γυ- 

᾿ς 8, διαλογισμοῦ)] ὅο ΑΠ ΚΤ; Αὐτρ'., α]ρ,, ὅπ τηϑην Ὗν. ; Οτίρθη (3), 

ΟἸἾγυϑβ., ΤΠ θοα, (ἐ6χύ), ἃ]. (ἴ66., (γι οϑῦ., Πῆαἰέδ.., Θοϊιοίς, Ζιαονηι., Πιέδο», Α {}., 

Τγογάϑιν.). 
73. 8ο [Μ55.. ὑπαῦ ἃγϑ δϑϑϑγύθα ΘουΠ ΟΪΥ ὕο ΔοοοΥ τν]ὺ}} Β], ἃ πα ΤηΔ ΠΥ ΟΥΠΘΙΒ ; 

Βοοτπ., Οορύ., Κὅγυ. (Ὀοὐ}); Οτῖρθπ (4), Εἰα56}0., 8511, Τηθοά,, ἃ]. Α8. {16 

δχύθυμδ! δα ΠΟΥ 0165 βθθη ἀθοϊ 6 α]ν ὕο ργθροπάουαθθ ἴθ ἕνουν οἵ Π6 ΌΤΤΊΘΥ, 

ΔΠα 85. 10 ΒΘΘΙῺΒ. ΤΟΥ͂Θ. ῬΓΟΡΔΌ]6 ὑπαὺ πΠ6 Ῥ] αν] 5μου]α θ6. ἃ. οογγθούϊου οἵ {Ππ6 

1655. ἀδτι8} βίῃ ραν (ΟὨ]Υ ἴῃ Τλα]κο ἴχ. 406, 47), ὑπ ὑπῶῦ {π6 βἴπριδν βου] Πᾶνθ 

θη αἰῤθιθα ἔγοτα {Ππ6 Ῥ] ατὰὶ ἔθου ὑΠπ6 β8κ6 οἵ ϑυιημηθύγυ ἴῃ πατηθοΥ 1 ὀργῆς, 

ΤῊ ρ'υταὶ διαλογισμῶν 15 δάορίοα Ὀγ 7Ζίδοϊ. πὶ Εδδ τ; τι. 6γ ἢ ἧς. 

νγ6 τού! ὑπ τϑϑαϊηρ οἵ ὑπ6 Βοοϊνοα Τοχύ. 

ἸΘγλ οα] τθίθγθηοθ ὅο {Ππ6 Πἰπηϊ αύϊοη οὗ 

ῬΌΌΙΠ1Ο ὑνουβὶρ ἃτποπρ' {Π6 «Γ6νν5 ὕο {Π 68 

ἤθη ρ]6 (μι υβ., ὙΥ οἱ ἢ),-- -ἃ ἕδοῦ τποτθ- 

ΟΥ̓́Θ ΜΜΏΪΟΙ 15 ποῦ ΠΙΒΟΟΙ ΘΔ ὑ1Ὲ| ; 

ΘΟΙΏΡ. δῦ. ἦγ ἰοο. 

ἐπαίροντας κιτ.λ.1] “ἐπ έζρ τωρ ἢοῖν 

λαλια8 ;᾽ Ῥᾶνυϊοῖ ρα] οἴδιιβθ, οὐ τη ΠΥ 

ΟΥ᾽ ΘΟΟΘΘΕΒΟΥΊΘΒ. (ΘΟΙΉΡ. «}61{, ΟὙ. ὃ 698, 

ὙυΊπογ, ΟἿ. ὃ 45. 2, Ρ- 307), ἀαβπίπρ 

Ῥούπ ὑπ6 ῬΓΌΡΟΙ ὈΟΘΙΥ σαϑύθτθ δπα 

{Ππ6 βριγιυπδ] ααΔ]1Ποαὐϊοπβ τϑααϊγθα ἴῃ 

ῬΥΆγαύ. ΤΠ6 ΟἸγιβύϊαη, 85. νγ8}} ἃ5 

Ῥαρδη (ν᾽ γρ. Ζη. τ. 93) ἃπα «ΓΘ 5ἢ 

(Ῥβαῖπι χχνῖ!. 2) ουβύοιῃ οὐ τὰ ϊβιῃρ' 

8] οὔθ {πὸ δι 5 ἴῃ ργάγοι,, 15 ΠΠαβύναὐοα 

Ὅν ϑυΐοον, 7) 6ϑαι)". 5.ν. εὐχή, ΝΟ]. 

1. Ρ. 1276, ΒΙπρδτη, Α πέϊῳ. ΧΤΙΙ. 8. 

1ο. Τῦ νν85, 85 1ὖ σνευθ, δ οὈ] θη [Ὸ 

Οοα οἵ {πὸ ᾿πϑύγατηθηΐβ οἵ ΟἿἿ ΠΘΟ685- 

Β10165, ΟἼτγβ. ὅν βαΐην. ΟΧ]. ΝΟ]. ν. Ρ. 

431 (θα. Βεπθά.). ὙΠῸ γοαζην ἐοροίλι)" 

ΟΥ Ὁπ6 Βᾶπᾶβ ἴπ ῬΥΔΥΘΙ ὯΔ8 ὈΘΘΠ 

ΒΠόνγῃ ἴο Ὀ6 οὗ Τη40-(Οϑιτηδηο ΟΥἸΘῚΗ ; 

568 ϑέμα, αι. Κ γϊ,. ἴον 1853, Ρ. 90, ἃπὰ 

ὙΙΟΥΟΓ 5 ΒΡΘΟΙ] ὑσθαῦϊβθ οα ὑπ 51- 

θοῦ, Οδυ]βσ. 1851. ὁσίους] 

“μοῖψ,᾽ οὐρ. ἰο βέβηλοι χεῖρες, Σ Μδοο. 

ν. τό. Τῦ 15 Βηρ! αν ὑπαῦ Δ ΊΠον (6. 

δ᾽ 11. 17) Ῥ. 64) Βμοι]α βυροθϑῦ Π6 ροῖ- 

ΒΙΠΠΌν οἵ 50. διυνενγαυα ἃ. ΘΟ Ποχίοῃ 

8.5 ὁσίους (΄ Υο]]ρίοπΘ ρϑυΐπβοβ, ΒΥΙΌΖ.) 

ἢ ἐπαίρ., δ 501} τόσο 580. ὑπδῦ 

ῬτϊύΖθομα (οην. Ν' οἱ. 111. Ρ. 1) Βμοι]α 

δοῦσα! ν δάορὺ 10, θη ὍΠ6 ΘΟΙΠΙΠΊΟΝ. 

Αὐνῖο 86 οἵ δα]θούννεθ ἴῃ -ἰος, «0. 

(ΕἸμμ581. Ἐπν. Ποραοί. 245) νυὶῦ ΟἿΪΥ 

ἔιθο ὑβυταϊπ δύ! }5 15. 50 αἰ ποῦν Του πὰ 

1π| {πῸ Ν. ΤΠ. (νοι. 9; 566 ὙΥΊΠΟΥ ἰ- 6.}» 

διηἃ οἾνΘΘ 50 σὍΟα ἃ 58η856, (ΟὈΠΟΓΔΙῪ 

᾿ηβύϑποθβ οὐ βίτηῖϊαν “ Δα]θοῦνα τηϊπτ8 

ΤΩ ΟὈΠΠ1δ᾽ 16 ΟΟἸϊοοίθα Ὀν ΤΟὈθοϊς, 

Ῥλγψη. Ρ. τού. Ὑν οἱἔ οἶδ Ἰϑϑυλοβίῃ. 

ΜοΈιξἕα. 531, ὁσίας δεξιὰς... ἀνίσχοντες, θα 

{Π6 τσ ὺ τϑϑαϊηρ' ἰ5 ἰδίας. Οἡ {π6 ὑσὰθ 

ταθϑηΐπο οἵὐἨἉἁ ὠἋὅσιος (ΠΟΙ μυτγὶῦν), 566 

Ἡγ]1685 οὐ δρῆ. ἵν. 24. Τῦ πᾶν θ6 

ΤΟΙ ΔΓ ὑμαὺ ἁγνός, ἀμίαντος, «πὰ 

καθαρὸς ἃγ6 Δ11] 5]᾽1Ή1]|Α}} τι584 ΜΠ 

χεῖρες; 8866 (Ἴθι, Ποῖ. 1 (7. 20, 

ἁγνὰς καὶ ἀμιάντους χεῖρας αἴροντες, 

ΔΙ δχχ. ἴῃ αϊοον, 7 λεδαι}. 5. ν. εὐχή. 

ΤῊ ἢτβὺ ὕθυιη ρϑυμδρ5 ἀθιηοῦύθβ [γθθάοιη 

ἤρου (Ἰπγὰγα) ἐηυρον λέ; ὅπ 6. βθοοηά, 

ἔγοση δέαϊΐη, (οαὐνναγ]γ οοπύγαοῦθ) ΟΣ 

Ῥοϊυιέίοτ ; ὕπ πϊχα, ἔτοσα. αἰΐοη αὐ- 

ηυΐαξιο: 566 ΤΊ Δ ηπ, ϑγηοη. 1. Ρ. 

240 54ᾳ., 8η4 οἡ ὅσιος, ἁγνός, ΤΊΘΏΘΗ, 

ϑγηοη. Ῥαγὺ ττ. ὃ 28. χωρὶς 

ὀργῆς κιτ.λ.1 “ωὐουΐ (ον ἀρανγὲ  'ο"1) 

αργαΐ, απα  ἀουέϊη,, Ααὐἢ. ΤΌ ἀο65 

ποῦ 5661 ῬΓΌΡΘΥ, οἰὑ πον ἤθτθ οὐ ῬὮ]]. 

11. 14, ἴο παροιῦ ἴσοπι ὑπ οομίαχῦ ἃ 

ταθεπΐηρ οἵ διαλογισμὸς (“ ἀϊδοορύαϊζιο,᾽ 

Ὑυ!]ρ.., ἃ ΠΘΑΥΙΥ 41] τθοθηῦ οομηπηθηὗ- 

δίουβ θχοθρύ Μουθυὴ πποοπῆτγιηθα ὈΥ 

ϑοΟα Ἰδχίοαὶ δανπουῦιγ. ΤῸ δχρίδη- 

δἰϊοι οἵ ἤν. δα ὑπ6 Οτθοὶς οχρο- 

βίύουβ, ἀμφιβολία (χωρὶς...διαλ. Ξε πισ- 

τεύων ὅτι λήψῃ, ΤΙ Θοα.), “ Βερϑι ὑδυϊομ 65," 
ρ ο.. δ 

γυῖϊσ. ἴῃ Ῥἢ]]. 1.6., ΙΔ.«...λο 

[σορτυα 65] ϑυυ., “ὑνβιῆθίμ,᾽ Οοὐ]ι., 

1) 
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ἊΝ 9 “ , »" ὃ “ Α , 

ναίκας εν καταστολῆήη κοσμίῳ μετα αἰοοὺυς και σωφροσύ- 

15. Ῥουθοῦν βαυϑίβοονυ, ἃ πα ἴῃ δοοοια- 

8166. τὶ 0} ὕΠ6 ῬΓΟΡΘΙ τηθϑηϊηρ οὗ {116 

ΜΟΥ ; οΟΙΏΡ. ΓΪαΐο, 4 χίοοϊ,. Ῥ. 367 Α, 

φροντίδες... καὶ διαλογισμοί, τι ΟἸΘηι. 

Ποπι. τ (0). 2τ, ΠΟΙ 1 15. ἴῃ 60Π- 

ποχίοη Ὑἱδῃ ἐννοιῶν ἢ 80 8150 ΟἸβθῃι. 

ΑἸΟχ. ϑέγοην.τν. 17, απούϊηρ ἔγοτη (]6η1. 

Βοιη. Οπ {Π6 Δ]6ρϑα αἰἸβυϊπούϊοπ θ6- 

ὕψη χωρὶς ἃπΠα ἄνευ, 5866 ποίβθ. οἵὺ 

Μριι. ἴι. 12. 

9. ὡσαύτως κ-τ.λ.] “(1 αοϑ.)") {ἰ{- 

τ ησῖδϑο ἐϊιαξ τὐοηλολν αἰδο, ην δοοηυΐῃ σιιΐδα, 

«οἱέϊ, δἠαηνο αϑβένιο88. απαὶ εἰϊδογοέζογμ, οἷο 

αὐογην ἐϊιθηιδοῖυο5,᾽ ὅτα. Οτητϊπρ" 8}} Θνὰ- 

βῖνβ δῃη4 νἱγύα ]γ Ῥδυ Ὁ] ΟΙρ 18] (5 οτηδη- 

65 56, δυ]ρ.) ὑγϑηβίδυϊοηΒ. (ΟΟΙηΡ. 

Οοην}.) οὗ {π6 ρ]αῖη. 1πηῆπ. κοσμεῖν, 

ψγ6 Πᾶν ὕνψο σοηβύγ οὐ] 08 ; Ὑγ6 ΠΊΔΥ͂ 

᾿ΘΙὕΠ 6. ΒΌΡΡΙΥ (α) ΤΩΘΓΘΙΥ βούλομαι, {Π6 

᾿ἰπῆπ. κοσμεῖν ὈΘΙπρ᾽ ΒΠΏΡΙΥ ἀθρθηαθηῦ 

οἷν ὕΠ6 Βα ρΡΡ]164 νει ; οἵ" (ὁ) βούλομαι 

προσεύχεσθαι, ὕπμ6 1πἢπ|ιύϊναὶ οἰδβθ 

κοσμεῖν κιτ.λ., θοΐπρ' τοραγθα ἃ5 δ ἀεα 

“Ῥ6" ϑυπάθίομ ̓  (Μ80|κ), οὐ' ψυτῦ] δὴ 

Θχρὶηδύουυ ἔογοθ (οοτηρ. 1)6 Ὗν.). ΤῊΘ 

τηδῖπ ΟὈ]Θοὐϊοη [0 (α) 15 {Ππ6 1655 Βρθοῖδ] 

τηθϑηΐηο ὑπῶῦ τηυϑὺ Ὀ6. δββίσιηθα ἰο 

ὡσαύτως; Ὀαὺ οοηρ. ΤΊ. 1. 3, δᾶ 

ΔΡΡΥ. οι. υἱῖϊϊ. φό, σιμοσο ὡσαύτως 

τηὐγοάποθβ ϑύαθεμηθπῦ οο-ογαἰϊπαξοιυίίλ, 

Ῥαῦ ποῦ ῬανοΙυ βύηυύίων ἰο, νυπαῦ Ρ16- 

ΤΠ 

οὈ]βούϊοη ἴο (0) 15 ὕΠπ6 βπσ αν} ὩΠΘΟΉ- 

προύρα ροβι οη οὗ κοσμεῖν : {Π15 15 ἴδ 

1688. ΘΑΒΥ ἤο βαχμηοιηῦ, ἴῸΓ ἴῃ 811 {Π6 

Ἰηβύϑηοθα. ΒΙΠορίο δα ποϑα οἵ ἀποοη- 

πϑούθα 1 ΠΠ101ν 685 (ΟΠ. ν. 14; νἹἱ. τ, ΓῚ, 

11. 1) ὑΠ8 νϑῦθ5 4}1 γϑωύθ ὅο 0Π|6 δαηλθ 

ΒΒ ]6οῦ, πα {π6 οοηϑύσιιοῦϊοι 18. ΘΑΒΥ͂ 

δα οὈνίοιιθ. Τύ βθθίηὴβ θθϑὺ ὑπθὴ ἴο 

αἀορὺ (α), ἃπα ἰο πα {ΠπῸ ἴοτοθ οἵ 

ὡσαύτως ἴῃ ὑπ6 σοηὐππθα θαὺ ᾿τη} 1164 

(ν6 1. 11) τϑίθυθποθ ὅο ῬαΠΟ ῬΥΘΨΕΙΒ ; 

866 ΒΡ. ΜΌΙΠδὺ ἴῃ ἰού. 

οθά65 ; 8686 4180 2 Μϑοο. 1. 12. 

Ἱ αἱ ΤΠΟΥΘΟΥΟΤ 

85 ὕμιι5 105 ἴ1}1 ἀπ ῬΓΌΡΘΙ ἈΒΟΘΠΕΙν 6 

π6 ΜΟΙΠΘη 6 γ ποῦ ἴογοο; ΤΗΘΙ6 

ΒΌΡΘΙΠ ΕΠ ΘΙ 165; ὕΠ6Υ αἶδο πᾶ {πΠ6ῖὉ 

Δα 5 85. Ὑγ611 δ5. ὕπ6 τῆθῃ ; ὕΠπ6586 ὑγ8 γ8 

ΒΟ τϊοὺυ οἵ ἀδρονγυπηιθηῦ δ ηἃ Β᾽ ΩΡ ἸΟῪ 

οὗ ἄγθββ, δὺ αὐ ἐΐηιοδ, ββρθοῖθ!ν αὖ 

ριιδιϊς ργαγθν5. Τῦ νου] βθϑυὴ δτηοϑῦ 

88 1 π6 Αροβίϊθ ἱπίθπαθα. ΟὨΪΥ ἴο 

ΔΠὰ48 ἔο ἀθιπθαπουν ἃπμα ἀγοββ αὖ ὅΠ6 

Ἰαῤίδν, θπῦ οοπο 64 τ] ἢ τη αἰκῖπρ' {Π6 

᾿ηδύγ αὐ] 08 ΘΘΠΘΓΙΆ]. ἐν 

καταστολῇ κοσμίῳ] “ὧη βοοηυΐῃ συιΐϑ6," 

ΘΟΠΙρᾶγθ ΤΊ, 11. 3, ἐν καταστήματι 

ἱεροπρεπεῖς, ΔΠ4] 568 πούεϑ 7) ἰο6.; ποῦ 

ἴο Ὀ6 οοππθοίθα αἰ τθοῦΥ ννἱν ἢ κοσμεῖν, 

Ῥαὺ ουτηϊηρ' ἢ μετὰ σωφροσ. κ.τ.λ. 

ἃ Ἰαἰπα οὗ δα]θοῦϊναιὶ ρυβαϊοαύϊοι ὕο Ὁ8 

ἈΡΡῈπαβά ἴο γυναῖκας ; Θοτηρ. ῬΕ118 ἴῃ 

ἴο6., ται 5686 Μδιη. νἱ. 29, ΤΊ. 1. 6. 

Καταστολὴ ἰ5 ποῦ ΒΙΠΏΡΙῪ ὁ ἀΡοβδ᾽ (11α- 

(611 ἀηα ϑοοῦν, 765. 5.ν., ΗΠ αὔθ υ, 81.), 

ἃ τηθϑηΐηρ ἴῸΥ νΠ]Οἢ ὉΠΟΥ͂ 15 ποῦ Βα 18- 

Ταοίοτυ δανπουῖῦγ, Ὀαὺ “ἀδρονύτηθπί,", 

5. ΘΧΒΙΙυ6 4 Θχύθυ Ἀγ, ὙγΠΘῦΠ6᾽ ἴῃ 

Ἰοοῖς, Τηϑ 61, ΟΥ' εἰγ688; 5686 Βοβῦ ἃ. 

Ῥαΐτη, 16. 5.ν. Δ΄ ο]. 1. Ρ. 1655, ὅπα 

ΘΟΙΏΡ. ΦόΌβθρῃ. εἰ. «πά. τι. 8. “4, 

καταστολὴ καὶ σχῆμα σώματος, δια 

68Ρ. ΗἸρροουῦ. ἐδ 71)606. Παῤίμι, τ. «ύ, 

σΠ τα καταστολὴ 15 δδβοοίϊαίθα τη 

καθέδρα ἃπα περιστολή, ὑπιι8 ΔΡΡΥ. 

Θοηνθυϊηρ' ὉΠ6 ἰάθῶ οἵ βομπιθυίηρ οαὖ- 

συγ ΠΥ ΘΟΡὩΪΖΔ]6,--Θχ θυ] ἈΡΡΘδυ- 

8.Π00 85 ρηἱηοίραϊ ἜΧΟΙ 6 α 1π 6885 ; 

ΘΟΙῚΡ. ΦΥΥ, ἜΞΕ Ἰκο.. 5.0] 

ἸοάΝ» Π σχήματι οδδῦο νεβϑίϊ- 

{015]7: “σαϊδθ ᾿ ὉΠπ|85 ῬΘΥΠΆ ΡΒ ΔΡΡΤΌΔΟΙΒΘΒ5 

᾿ποδῦ ΠΘΘΙΥ το π6 ἰάθω μοι ὉΠ 

ΑΡοβί]8 ἰηὐθπάθα ἴο οοῆνθυ. δθ 

οαπποὺ (ἢ 6 ΝΥ.) οἷδθ ὑπ Ψα]ρ. 

Δ Οἷσι, 85. ὑπ Το]]οννῖπρ᾽ Θρ᾿ ποὺ (ον- 

πδθ0) 566 115 ὕο 5Πονν ὑποὺ ὉΠ6 ὑγαπβ] θοῦ 

τοίου θα 10 τπου ἀθἢπἰ 6] ν [ο “ΔΡΡΆΓΕΙ.᾽ 

Τὸ νου]Ἱά βϑθϑῖη ὑμθη ποὺ ᾿ΠΠΡΡΟΌΔΌ]8 

ὑπαῦ {116 »]οβϑββ οὐ Ἡ ββυοῃῖαβ (καταστ." 

περιβολήν) ἀπ 14 δ5 (καταστ." στο- 



ΠΕ. πῷ “Ὁ 

« “ἃ 

νης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσῷ ἢ μαρ- 
΄ - Α 

γαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, ἀλλ᾽ ὃ πρέπει γυναιξὶν ΤΟ 

ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι ἔργων ἀγαθῶν. 

λήν), δηα {Π|6 τι58 ἴῃ Ἰαῦθι νυ! 5, 6. Ὁ. 

ΒΆ51] (5886 δαίοον, 7 εϑαι". 5... Ν οἹ]. 1ττ. 

Ῥ- 65), γγϑύθ βυσσοβύθα Ὀγ ἃ ἀουθύζα! 

Ἰτηὐουρσγοίαθιομ οἵ {Ππ|5 Ῥᾶββδϑθ. 

κοσμίῳ] ΟἾΪγ Π6Ι6 δα οἷ. 111... 2, δπα 

ὙΊ ἢ {Π|6 τηθϑηϊηρ;, ὁ 866} ,,᾽ “ δεοοηυίγ,᾽ 

“ογαεγνίη,᾽ (οοιηρ. Οοὐμ. “γάϊπ]41 ᾽), 

---ποῦ “ογπαίο, δαΐϊρ., Τιαῦπον.: 566 

Θαοου, 7 λοδαιιγ. 5.ν. ΝΟ]. 11. Ῥ. 147. 

αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης] “5Λαπιο αϑίγι688 

απα αἰὐδογείίοη,  Ὁπ6 ᾿πναγα ΓΘ ΠΡ 5 

ὙγΒΙΟἢ 5Που] ἃ ΔΟσοΙρΘ ΠΥ ὑπ6 οαὐννατα 

Ῥοδυϊηο πα ἀδροτγίτηθηῦ : Ὀοὺ (θυ 5 

16 Τουπα ππϊῤοα, Αὐτίαμ, “ ρίοἱ. τν. 8. 

Αἰδὼς (ον πού; Ηδβθ. χῖϊ. 28, τϑ- 

ξευγθα ἰο Ὀγ ΤΎθμο, ϑυηποη. ὃ το, μὰ 

Ῥαῦ 1016 οὐἸὐΐοα] ΒΡ ΡΟΥ Ὁ) τηϑν]ι5. 686 

“Ἰηπδύθ ΠΣ ]τ]ησ᾽ ἔγοπι ἀπ υὑπῖησ πη- 

Ῥδοοιηϊηρ :᾿ σωφροσύνη (ν6Γ. 15, Αοίδ 

χχνὶ. 25)» ὑπ6 “γγ8}1- Βα] ποθα βία οὗ 

τηΐϊη ἃ σϑϑα] ησ ἔγομ ΠδὈϊδιι8] 56 1 τ- 

βγη; ΘΟΡ. 4 Μδοο. 1. 231, σω- 

φροσύνη ἐστὶν ἐπικράτεια τῶν ἐπιθυ- 

μιών, ΥΟΓ 6 ΘΟΙ ΡΥ ΘΗ βίν υ, Ῥ]αΐο, {ε- 

φιδί. τν. Ὁ. 4308, καὶ ἡδονῶν τινῶν καὶ 

ἐπιθυμιῶν ἔγκράτεια, 5Ἰγ αν, ΘΟ ηιΡ. 

Ρ- τού σ, πη τποῦα οὖ θα σῦ, Αὐϊβύου]ο, 

Μύλῖο8, τττ. 13. ΟἾΓΎΒ. 15. ΠῸ 1655. 615- 

τἰποῦ, σωῴροσ. οὐ τοῦτο μόνον ἐστὶ τὸ 

πορνείας ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ τὸ τῶν 

λοιπῶν παθῶν ἐκτὸς εἶναι, οη. 7 1. 11. 5, 

Ῥ- 822, 5886. ΤΎΠΟΙ, ϑψποη. ὃ 20, ἀπά 

ἴον {π6 τποϑῦ Ρ]δβι 016 ὑγϑηβ] αὐτου, 

πούθβ οὐ Τγαηϑδί. Τῦ τηδυ Ὀ6 τοτηδυκοθα 

ὑπῶῦ σώφρων ἃπια 15 ἀογῖν αὔϊνε8 (Θχοθρῦ 

σωφρονεῖν) σωφρονίζειν, σωφρονισμός, 

(ἀχοερὺ Αοῦβ 

ΧΧΥΊ. 25), ΟὐΟτ ΟὨΪΥ ἴῃ ὕπ6 Ῥαβύ. ἘΡρ. 

ΤΊ15 15 9Π6 Διο δῦ πΔηΥ ἰηῦ δον - 

οα Ὀγ ὉΠ γε 8} Ομ διοῦο 5 0105 οὐ ὉΠ|6 86 

{8τ86 Ἐρρ. ὑμῶῦ ὕΠπ0ὺ σγϑῦ νυυιυθθα ὈῪ 

οπα απ [δύ Ῥαι]1], ἃπα Ριο ΡΥ οὖ 

σωφρόνως, σωφροσύνη 

πὸ ἀϊδύαπῦ ρου ϊοα ἔτῸΠῚ οπ6 ὩΠΟΌ] 161". 

μὴ ἐν πλέγμασιν] “ποέ «ὐἱέ], ρἠαϊεζη 8." 

ΒΡΘΟΙΆΪ ΘΔογπτηθηίβ ΟῚ. ρόγδοπαί 

(πλέγμ.) ἀπά μαῦ οτ {6 ρεγϑοη, (χρυσῷ, 

μαργαρ., ἱματισμῷ) ἱποοπδίβύθπῦ 1 

Ομ νϊβυϊδπ βἰταρ!ἰοῖῦν ; οοταρ. 1 Ῥοῦ, 11, 

3, ἐμπλοκὴ τριχῶν, δια 588 68Ρ. ΟἸθτα. 

ΑἸΘχ. βωάαρ. τιτ. τι. 62, Νο1.1. Ρ- 

2400 (Ροὐϑί.), αἱ περιπλοκαὶ τῶν τριχῶν 

αἱ ἑταιρικαί, κιτ.Ὰ., ὙΠ6ΓΘ ὕΠ15. 8πά 

οὔπου Κιπαβ οὔ Ῥθυβο ἃ] ἀθοογαίϊοη ἃΓΘ 

{ΠΥ ἀἰπουββθᾶ ; οοωρ. ὙΥ ακϑί. ϑιγίν. 
Οὐἱῖ. ΝΌΪ. τπτ. Ῥ. 1332. Υμαῦ ΟἸοτηθπῦ 

ἌΡΡΙον 5 οἵ 15. ἀναδεῖσθαι τὴν κόμην 

εὐτελῶς περόνῃ τινὶ λιτῇ παρὰ τὸν 

αὐχένα ἀφελεῖ θεραπείᾳ συναυξούσαις 

[γυναιξὶν] εἰς κάλλος γνήσιον τὰς σώ- 

φρονας κόμας. Οπ {Ππ8 5ι]εοῦ β6π6- 

ΤΆ ΠΥ, 566 διηῖθαι, 1) γοί. 907, Απίΐῳ. Ατῦ. 

“Οὐὐπηιδ,᾽ ἃπ4 {π8 ρ]αὔθϑ ἴθ Μοτνύζαθοομ, 

ΤΑ πη. Παρ. Ν οἱ. τιι. Ρ. 41, ϑ0ρ!. 

ὙΟΪ. ΠΙ. Ρ. 44- ΤΠ6 τϑυη δ ]ς5 οὗ 

Βδηρ. οἱ {Π15 88 οἵ μὴ ἃτθ ποῦ ΘΑ θ15- 

[λοΐονυ ; οὐ ἴῃ ῬΘΟΆΠΑΣ [οτιὴβ. οἵ θχ- 

Ρτδβδίοπ 5 ἐοα μα αἴθ βούλομαι, {πθ. 

τ ρα] ἀπά παύτιγΆ] Ῥαν ϊο]6 αἴθει ὙΘΓΌΒ. 

οὐ “1 θοῖηρ πόνου ον οὗ σου 186 μή} 

8686 οχχ. ἴπ ΟἝσ]ου, Ραγίϊο. ΝοΩ. Ρ. 

320 86. καὶ χρυσῷ] 501]. 

περιθέσει χρυσίων, τ Ῥοῦ. 111. 3; ΘΥ- 

τἴπρθ, ΠΘΟΚΙδοθ8, Ὀγδοθὶθῦβ ; ΘΟΙΉΡ. 

ῬΊίην, Ναί. Πιδέ. ΥΧ. 35. 
το. αλλ᾽ ὃ πρέπει κι τ.λ.1 “δι, --- 

τὐ]ιίοῖ, ϑοοοηνοίϊ, ἀσοηιόη, Ρ7᾽ 07 68ϑίηῳ (ποῦ 

«(ρῆο ῬγΌ7655," Δ18.) σοαίιε55. ὙΤΠΘ 

οοπδίσππούϊου. 18 5115. ἀοι Ε[α] : δι᾽ 

ἔργων ἀγαθῶν για! Ὅ6 Ἰοἰπθα ψἹ]ι 

ἐπαγγελλ. (ὑτὶρ., ΤΠΘοα.) ; ἴῃ. ψ ΠΙΟΠ 

οα56 16 τοὶ αὐϊν ὃ τησϑῦ θ6 τορᾶγ θά 

45. δααϊναϊθιῦ ο ἐν τούτῳ ὅ (ΜΔ }.), 

ογ καθ᾽ ὅ (Π υὐμοι),---Ὀο Ὁ} βουπανν δῦ 

πἀπδα ιβίδονουυ δχρ]απιδύϊοηβ. Τὺ ΒΘΘΙὴ8 

ται ΤΠΟΥ 6 5. Π1}016 ὕο οοππθοῦ δι᾽ ἔργ. 

ἀγ. ῖθα κοσμεῖν (ὅὅγν., ΠΠΘΟΡΠ.), πὰ 

ἰο τοσαγὰ ὁ πρέπει κ-τ.λ. ἃΒ ἃ ΘΟΙΏΤΏΟΙ 

το]αύνα! δρροβιθίοῃ ; 586 πον, ({). 
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90 ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕῸΟΝ Α. 

Α ψγουηδη Τλτιϑὺ 1681} 
δηα ηού θοῇ, ἴοΥ ὕνσο 
ΤΘΆΒΟΙΒ; 516 νγὰϑ 56- 
ΘΟΠΑ ἴῃ γοϑρθοῦ οἵ ογθ- 
δύϊομ, δια ἢγϑὺ 1 σϑ- 
Βρϑοῦ οὔ ὑγδηβΡ  Θ55Ί0 1. 

( 3 ς , 2 9 ’ 

Τυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πασὴη 

δὲ 
Τ1 

ς ς΄ ᾿Ὶ 3 

12 ὑποταγη" διδάσκειν γυναικι ουκ 

τῷ, διδάσκειν δὲ γυν.] ὃ. Ζαοΐην. δια ΤΊβο],.. δα. τ, νὰ ΑἸ ΟΝ ; τὸ 1185. ; 

ΟἸδγότη., ψι]ρ., Οοὐἢ., 8ἃ]1.: Οὐρυ., Ατηθγβῦ., 6 Ὁ. (πο. ἈΡΡΓ. ὈΥ (Οὐγἰοϑῦ,, 

.7)6 Ἰγοίίο, Πιιέλον, ἩΓ1οδῖγι.). Τῦ 15 ἀΠΠ οα]ῦ ἕο ἀπά θυβύαμα νυ πμδῦ ρυϊηοῖρ]Θ οχοθρῦ 

ὑμαῦ οἵ ορροβίθϊοπ ἐο ζαολην. μᾶ5 ᾿π]ποθα 7 Ἴβδολ. (θα. 2, 7) ὑο δάορῦ ὑπ8 γτϑδάϊηρ 

οὗ {π6 “δο. γυναικὶ δὲ διδάσκειν, 0} ΚΤ, ; στϑαῦ τη] ουῦν οὗ τη88. ; ὥστ. (0068), 

ΤΠδοά.- Μορ58., ΟἾνγ5., ΤΠθοά., Τλάμα., ἃ]. ; Αὐαθν. (2111, Θοϊιοῖα, Α,, Ἡγογάϑιυ.), 

ψΠθπ {Ππ6 πη 1] δα μογΙῦν 18. ὑπ 5 ποὐϊοΘΔ Ὀ]Υ θὰ, ἃπὰ ὕπ6 οοπὐθχῦ 50 Ῥ]ΔΙΗΪΥ 

ἴανουτβ ὑπΠ6 τϑϑαϊηρ οὐ Ὁπ6 ἰθχύ. Τὴ δὲ 18 ποῦ ἴοῦ γάρ (ὅ'υγ.), ἀπ Πὰθ 

ΘοΥὕϑΙ]Υ πὸ “ νὶπὶ οΟρυϊαὐϊνδπι᾿ (-- “ δοἰζἰοοί,᾽ 1,60), Ὀπὺ Ῥγόρουγ, ἀπ τὰ ἢ 

105. θα 8} Δη 1 0} οὐ]ο8] ἕοτγοθ, τη 8. ὑπ 6 ορροβιθοη ὑο μανθανέτω. 

8. 23. 2, Ρ. 143, ποθ 1. ΤῈ6 οὐ]θούϊοη 

οἵ Ηαυΐπον ἰο κοσμεῖν... διὰ 15. ποῦ οἵ 

τηοτηθηῦ: ἔργα ἀγαθὰ νγογ6 {1 ηιδαϊζιην, 

οὗ {Π|0 κόσμος ; {π6 Ῥγδνθηϊθηῦ δμα οὐ- 

ἰθπάδηῦ στυᾶοθβ οὗ βου] (οοιηρ. τ Ῥϑῦ. 

111. 3, 4) ἼγογΘ 105 δούτπια! οοπβιϊτιθηΐϑ. 

ἐπαγγελλομέναις] “»γογεδείη,,᾽ “Ῥτο- 

Ἡὐθηΐαβ,, “Ῥγδθ 56 [δυθηΐθβ, «Γαβύϊῃ.; 

ΘΟΙῚΡ. ΟἿ. ν]. 21, ΓΘ 0615 πηθδηΪηρ᾽ 

ἴθ. ῬΘυ βοῦν οἷθασ. ἩΥΠΟΥ ΘΟΠΙ ρα 68 

Χοη. Ποηι. τ. 2. 7, ἀρετὴν ἐπαγγελλό- 

μενος, δα Τρσπαῦ. δρλεβ. τ4, πίστιν 

ἐπαγγελλ. ; δα ῬΗ1ο, ἀα Πιηιαι. ὃ τ, 

0]. τι. Ῥ. 384 (64. Μλπηρ.), ἐπαγγέλ- 

λεται θεοῦ θεραπείαν, δτιἃ 566. ΓὈΓΟΠΕΥ 

ΟΧΧ. ἴῃ ιαίοον, 7} όδαι). 5.ν. Νο]. 1. 

Ῥ- 1187. θεοσέβεια, ἃ ἅπ. λεγόμ., 

ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΟἸΠΕΥΒ 1π Β56η56 ἴγοτη εὐσέβεια, 

ΘΓ. 2 ; ΘΟΙΏΡ. Ὠοΐαϑ. 

11. Τυνή] “α τὐοηνατι,᾽ .6. Ὁ. ΟΠ 6 

οὗ {Π6 ο]885, οἵ", ἰη δοοογάδποθ τὶ 688 

Ἰάϊοτη οὗ οὐ" Ιαπστιαρ (Βτονσι, ("αηληι. 

ὉΠ. (τὲ τι. 2: ὉΡ8. ὁ, μ' 229) “ὑπὸ 

ΣΟΙ Ὁ1),᾿ 568 ποίοϑ ον Κ'ρἢ,. ν. 23. 

ἐν ἡσυχίᾳ] “ὑπ φιιΐεί," 5011. ἦ νιὐπουῦὺ 
Βρθδκίῃηρσ οὐ" αὐδαιηρύϊηρ ἤο ὕθβομῃ. ἴῃ 

πὸ ΟΒαγοι :᾿ μηδὲ φθεγγέσθω, φησίν, 

ἐν ἐκκλησίᾳ γυνή, ΟἾγΥ5. 

μανθανέτω] “6αγ1",᾽ 1.6. αὖ Ὁπ6 ῬΆΡ]1Ο 

ΤΩ] βγη ἢ 1π ΔΗ 0]16515 ὅο διδάσκ., 

ΨΟΓ. 12. Τὸ 15 οὔνίοιβ ὑπὰὺ ὉΠ6 Αρο- 

Β016᾽ 5 Ῥγθυίοιιβ Ἰηδύγιιουοη5, Ε Οοτ. χὶν. 

34 56., ἅγ6. Π6Γ6 ρϑῖμ ἴπ ἰδ ἐπουρ] δ. 

ΤῊ6 τοπονγαὶ οὐ {π6 ῥγοπι δ! ΐοη ἴπ 
ΟΟπΠ011. Οδνίμ. τν. ὕδη. 90 (Ἀ.Ὁ. 308) 

σγοι]α 56 θη ὕο Βπον ὑπαῦ ἃ πεορ]θοῦ οὗ 

{Π6 δροβύο!ο οὐσπδηοθ μα ογορῦ ἱπῦο 

{πΠ6 ΑΠπίοαῃ Ομαστοῦ. δ οπηθθ. γῸ ΓΘ 

Ῥουτηϊ 6 μονσθυθν ὑο ὕθαο ρυϊναύθ! γ ἢ 

ὑποβϑα οΓ ἐμεὺν οὐὔη, 56, ἴθ. Οδπ. 12; 

566 ΒΙΠΡΠ ΠῚ, “4 πἰϊῳ. ΧΤν. 4. 5. 

ἐν πάσῃ ὑποταγῇ] “ὅπ αἰΐ 8ιι7εοίϊογ," 

ἡ. 6. γ᾽] ἀϊηρ 1 ἴῃ 11 οὔδθϑ, ποὺ “ἷπ 
ψ Ποὺ {Ππἰογοσπαηο,᾿ ΗΠ αςμοτ; 

Ῥοιηρ' οαΐοηϑῖνο ταῦθ πῃ ὁγηέοηϑῦνο : 

568 πούββ οὐ δρἧ. 1. 8. Οπ {ΠπῸ6 ροβὶ- 

ἀΐοι οὐσαρῖθ ΟΥ̓ νγομηθη ἴῃ {6 ΘΔΡΪΥ 

ΟΠ ΌΤΟΝ 10 πϑγ 6 Τουηδυεθα ὑπαὺ Ομ γΊ5- 

ὑϊαλύν αἰ ποὺ δρτοραύθ ὑπ6 θυ τηΔ] 

Ἰὼνν οὗ {Π6 στ] αὐϊοῃ οἵ ψοτηδῃ ἴθ τηϑῃ. 

πᾶς 

116 10 Φηϊπιαῦθα ἃπα βριΡΙυπ]}1Ζοὰ 

ὑμοῖγ [8] νβμῖρ, Ὁ πὸ 1688. ἀϑ Βα [ο] Υ 

ΔΒΒΙΡΩΘα ἴο ὕπϑθηὶ {πθὶ} ταβρθοῦϊννθ 

ΒΡΙΙΘ 65 οὗ δούϊοῃ : ὑβϑοῃϊηρ' δ ηα ργθδοἢ- 

ἴπρ ὅο ΠπιΘη, “τηθηΐα! τϑοθρυ νιν ἀπ 1 

δοῦν ἴῃ ΤΆΤ [1116 ο ψοτηθη,᾽ 

ΝΝδαπᾶθι, ϊαγέζηψ, ΝῸ]. τ. ρ. 147 

(Βοπ). Ὑνμαῦ ργᾶνϑ δυριτηθη δ 011688 

ἴδβνν νθιβθ8. ΒΌΡΡΙΥ 8. νὰ ἀραϊπδῦ 

ΒΟΙῚΘ. Οὗ Ὁπ6 τπιππϑίιγα! ἅμα ππβοιῖρ- 

ὋγᾺ} ὑπϑουϊοϑ οὗ πιοάθγῃ {ϊπη65. 

12. διδάσκειν δέ] Ορροβιθίοπ ἴο 

μανθανέτω ΝΟΥ. 11, 566. ΟΥ̓ 160] ποΐθ. 

Διδάσκειν 15. ΘΙ Ρ Πδύϊο, 5. 105. Ῥοβιθοη 

ΒῃονΒ; ἰῦ ἀοθ5 ποῦ πονθνοὺ [Ὁ] ον, 

85. ὑπΠ6 Μοηίδηϊβύβ τη! ηὐδι πα ἔγΌΤη 



11. 11---14. Ὅγ! 

9 Ἷ 58" "9 “ ) ’ τ) 3 ΩΣ ᾽ ε , 

ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. 

᾿Αδὰκ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εἶδα. καὶ ᾿Αδὰμ 15) 
οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει 

1: ΟὐοΥ. χῖν. 5, ὕπῶῦ ἃ ψοτηδηῃ πιϊρῦ 

προφητεύειν ἴῃ Ρι 0116. Τύνογυ ἴοστη οὗ 

Ῥιυίϊς ἀάάτοββ οὐ ὑβδοῃϊηρ' 18. ΟἸΘΔΡΙΥ͂ 

Του] 4 46 ῃι, ἃ5 αὖ νϑυίαποθ τυ ἢ ὑγοτηϑη Ἕ 

ῬΙΌΡΘΙ ἀυύεθ. 8η4 «ἰθϑυϊπδύϊοη ; 566 

Νϑαπάοσ, Δίων, ἰ. ὁ. πιο. οἱ ἢ 

οὔθ Τ)οιηοογδύθθ, ϑοηίομέ. [ἃΡ. 816, 

δογὲρί. γε. γυνὴ μὴ ἀσκείτω λόγον, 

δεινὸν γάρ. 

αὐθεντεῖν] “ἐο 6χο)"0͵86 «ἰοηυϊγυΐοτ, οὐο7" ;" 

Υ Ἂ ρ δ, 

δες αυυξίολον, [αυὐδοίον. ὩρῸΓΘ 

ΒΆΡΘΙ] ὥγγ.; ποῦ “ὕο τι507}} Δα ΠΟΥ 

ονον,᾽ Αυΐῃ., ἃ [γῦΠον τηθδηϊηρ ποῦ 

οοη αϊηθα 1 {116 νου, Αὐθεντεῖν (ἅπ. 

λεγόμ. ἵπ Ν. 1.), ἴοα πα ΟὨΪῪ ἴῃ αὔθ 

ΔΏα 600]. ττῖύοτβ (4811, Δ᾽ ᾽δέ. 52), Ἰῃ- 

γοῖναϑ ὑπΠ6 Βθοοπάδυυ ἃ πα 685 ῬΓΟΡΘΓ 

τηθδηΐηρ οἵ αὐθέντης (1,οὈθοῖς, ἔλγψην. 

ΤΣ 129) 501: 

Μωτῖβ; 80 Ηδβυοῆ. αὐθεντεῖν᾽ ἐξου- 

σιαζεῖν. ΤῊΘ βαθδύδηνο αὐθεντία οο- 
ουγ85 2 Μδ8οο. "1. 20; 588 δ΄'αϊοον, 7 λεδώι). 

οΟΪ. 1. Ρ- 573, Ὑγ6γ6 νϑι}, 841]., δηὰ 

Βυ δύδηὐινθ, 6 χα θα δη4 111π8- 

ὑγαϊθά, ΤΠ6 ᾿τητηθαϊαΐθ οομὐοχῦ 5ΠΟΥΒ 

ὑπαῦ {86 ῬΥΙΤΉΔΓῪ ΤΘίθγθηοθ οἵ ὕπ6 ργο ὶ- 

ῬΙθοτι 15 ὕο ΡαΌ]1Ο ταϊπἰδύγα ιοη (Β6ηρ.); 

{Ππ6 βΒισοθϑαϊηρ' ἀΡραη ΘΒ Πονγον οι 46- 

τηοηβίγαϊθ τὖ ὕο 6 4180 οἵ πηῖνουβδ] 

ΔΡΡΙΙοαύϊοθ. ΟἹ {118 βιι]θοῦ 566 {Π6 

Ῥυῖϑῦ Ῥεὺ βαυβίδούου υ τϑιηδικβ οἵ Ηδι- 

1655, Δ λυ, ὃ 52. υτιούθ, Ρ. 270. 

ἀλλ᾽ εἶναι κιτ.λ.1 “διμέ ἐο ὃ6 ἴῃ ηιιϊοΐ, 

1. 6. ἦγ βίϊίοηοο;" ἴπῆπ. ἀθρθηάθηῦ οὴ 

βούλομαι ΟΥ̓ ΒΟΙΏΘ 51Π|1181 γ8 Ὁ (ποῦ 

κελεύω, ΝΜ ΒΙΟΩ δὲ Ῥδι] ἄοθ5 ποῦ 1186), 

ἴο ὍΘ ΒΌΡΡΙ164 ἔγοιη οὐκ ἐπιτρέπω: 50 

τ Οοτ. χὶν. 34 ([166.}; ὀοτηρ. 1 ΤΊη,. ἷν. 

3, Ηουπι. ὅοριι. Αἰ οοί»". 72. 'ΓΊ5 ἔου Τὴ 

οὗ Ῥυδομ ΟΡ ΟΟΟῸ 5 Τηοϑῦ ΘΟΠΙΠΊΟΠΪΥ͂ 

ἴῃ {116 οἂβ8 οἵ 8η δι ὉΠ 6818. (5. Π6Γ6) 

τηὐγοάποθα Ὀν δ δάνθυβαῦνθ ΘΟ] 1η0- 

(Ὁίοι, «618, 6, ὃ 895. ἃ, Τ|16 δα 10116- 

, 3 

δεσπότης, αὐτοδίκης, 

515. θθύνγθθμ Θ8 0). ΠΊΘΙΠΌΘΙ οἵ {15 ἃπαὰ 

ΟΥ̓ ΥΘΥ͂ΒΘ 11 ΒΚ ὙΘΓΥ τηδικαά, 

13. ᾿Αδὰμ γάρ] ΕἸνΒῦ σΘοπβττηδύϊοη 
οἵ {μπ6 ἴογοσοίπρο οοτηπηαπα, ἀδεῖνϑα 

ἔγοια. ὑπ6 Ογθαύϊοθυ. Τὴ δὐσατηθηὺ 

Τροτὰ Ῥυϊουῦν οἵ ογθαύϊομ, ἴο 6 οὐτη- 

ῬΙΘῦθ, τϑαυϊτθθ ὕπ6 ΒΒ ΔἸ βύαία- 

τηθηῦ ἴῃ 1 (ον. χί. 9, οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ 

διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν 

ἄνδρα: οοτηρ. ᾿ἰβύ. Τὴ σϑιηθκβ οὗ 

Ῥθυβ5, Τλόοί. Ολγ»δί. Ν᾿ ο]. τι. Ρ. “το, 

ποῦθ, 816 ππριδυ 4664 ; ἔμ ΓΘ 15 Π6Γ6 πὸ 

“ αἸαϊθούϊαιιθ. «πὐδίαπο," θαὺ ἃ 5'πηρ]θ 

διηα αἰτθοῦ ἀθοϊαγαίϊοη, ἀπο ὑπ6 ἴη- 

ἤμπθηοθ οὗ ὑπθὸ ον ὥρὶτιῦ, οὗ [Π6 

ὕγρῖοαὶ τηϑϑπϊηρ' οὗ {π6 οὐ6᾽ ουβουνθα 

ἴῃ ὕΠ6 ογθαΐίοι οἵ τηδη δ Πα ὑγοπηδῃ. 

ἐπλάσθη] “τὖα8 70), ωδἠϊοπετῖ ;" 

ῬΙΌΡΘΙ ἃπα βρθοϊῆο νον, ἃ8 ἰὴ Ἡ ϑβὶοά, 

Ορ. 7ο, ἐκ γαίης πλάσσε: ΠοΙΗρ. 8180 
Ῥοϊη. ἴχ. 20, δπα 6β8ρ. ὅ6ῃ. 11. 7, καὶ 

ἔπλασεν (Ὕ»}) ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον 

χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς: 50 9ΌΒ6ρῃ. 4 ηέΐη. 

Πρ Πρ ΤῸ 

14. καὶ ᾿Αδάμ!] ϑϑοοῃα οοπῆγπιαἐίοη, 

ἀθαπορα ἔγοτη {Π|6 ΠΙβύουυ οὐ {πὸ [81]: 

“ἀοοοῦ Αροβίοϊαβ ἴδιμῖπαβ ορογύθιθ 

6556 ν]γβ Β ]θοὔδϑ, 4 αἴὰ δῦ ροβύθυϊογεβ 

δαπῦ ἴῃ οΥΐη6 οὗ ῬΡίουθβ ἴῃ ουρᾶ,᾽. 

Ῥυΐτηδδ.; οἰὐθα ὈῪ ΟὐΟΥΠΕ]. ἃ Τιαρ. ἔῃ 

ἴοο. οὐκ ἠπατήθη] ΤΊΘΓΘ 

1Β. ΠΟ ΠΘΟΘΑΒΙΟΥ. ὙγΠδύθυθ ὅθ ΒΌΡΡΙΥ 

πρῶτος, ΤΠΘοά., ὔσαιῃ. θ. ΤῊ διη- 

ῬΠμα515. τοϑβ οὴ ἀπατᾶν. Αὐἄἀδιὴ νὰ 

ποὺ αἰϊγοοίί αἰοεοοῖνεοῖ, ἸνθΘ ννὰβ; 8586 

Βῶγ5 ὅο Οοά, ὁ ὄφις ἠπάτησέ με, ἢ 6 

ΟἾΪΥ βαγβ, αὕτη μοι ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ 

ξύλου, καὶ ἔφαγον. δ. οδη ΠΆΓΑΪΥ 

ΤΡ ἢ ΒΘΠρ'., “ΤΠΒ]ΪΘΙ ν]Γ1Π) ΠΟῚ 

ἀδοθριῦ 5θα οἱ ρευξυδϑιῦ, (8η. 11]. 17,᾿ 

ἴον 10 οδ Βοαγο Ιν 6 ἀοαθύθα ὑπὸ {Π6 

σψγοιηδῃ, 41 αἰσοοῖνα [6 τηϑῃ 

ΟἸγγ5.), Ὀθίηρ' ἴῃ ἴαοῦ, 1ῃ Θ᾽ ΨΘΡῪ Ρ61- 

Βα ΒΙΟΏ8, ὕπ6 νϑ 10]. οὐ ὕπ6 βουρθηῦ 

(σοι. 
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’ ’ δὲ Ἁ - , ΚΝ , 

15 γέγονεν, σωθήσεται ὁε διὰ τῆς τεκνογονιας, ἐαν μείνω- 
9 , τ νν υὐμη α ἈΝ Ὁ “ ᾿ , 

σιν εν πιστει Και αγαπῇη και αἀγιασμῷ μετα σωφροσύνης. 

ἀθοοϊῦ: ἰὖ 15. Πονϑυθῦ ὑπ ἢγθῦ θῃ- 

ἀγᾶποθ οὗ βἷ'π ΒΟ. ὑπθ ΑΡοβί]θ 15 

ΒΡΘΟΙΔΠΥ τορδγαϊηρ; {Π185 οδτηθ. ὈῪ 

τηΘ8 15 οὐ ὑπ βϑιρθηῦβ ἀπάτη; ἔνθ 

αἰϊγοοίίῃ βυιθουτη 64 το 10 (ἀπὸ γυν. ἀρχὴ 

ἁμαρτίας, ἘϊοΟ]υ5. Χχν. 24), ἀλη 

οα]γ ἐμ ἠ"οοι «πα αογἐταϊ εῖμ. Εἰ ΘτιοΘ 

ΟΌΒουν ἴῃ θη. 111. {Π6 οΥάϑυ οἵ {π86 

ὑπτθθ ρᾶγῦϊοβ ἴῃ ὑπΠ6 ρτουαα]σαύοη οὗ 

{Ππ6 βθηΐθποθ; ὑπ βϑυιρθῃῦ (νβγ. 14); 

ψγΟΤη 8 (ν 6... 10), τηϑ (γ 61. 17). Αο- 

σογαϊηρ ἴο ὑπθ6 ΠΑΡ πῖοαϊ τυ θεν 

(ϑοβοθύίο. 17ογ. ΤΠ νν". Ν᾿ οἱ. τ. Ῥ. 867) 

να νγὰβ δ ἀγοββθα θθοδιιβθ ᾿ὖ ν᾽ 8 ὙΘΡΥ͂ 

᾿ἀουθυ}] ψΠϑῦμοΡ τὰπ σου Πᾶνθ 

ἐγ 16] 64. 
“ῥοΐη οοηυρίοἰοἶγ, γραϊεγυί, αἰθοούυεεί." 

ἜΠ15. τϑδαϊηρ, Ὑν ΒΙΟΠ 15 Βαρ ρου θα ὈῪ 

ΑΘ ΟΝ: 17, 4]. (Ζαοίιηυ., Τιβολ.), 

ΒΘΘΙΩΒ ὕο ΘΟΠ στ {Π6 Τοτθροϊηρ᾽ ΘΧΡΙ8- 

αὐΐοη. Τὸ ργεοϊπ 8 ΦΡΡΥ.- δ Υ τηΐΒ00}- 

σθρύϊοη οἵ [18 πιθϑηΐηρ, ὑπ6 ΔΑγροβί]θ 

6645. ἃ βύγομσ πο ηθα σομροιπα, ὙγΠ 10 ἢ. 

ΒΕΓ 65 ὈΟΪἢ ἴο 5ῃον ὑπδῦ {Π6 πιοτηθηῦ 

οἵ ὑπουρμῦ ὕασηβ ου ἀπατάω, Δ14 4.150 

το ἀθῆπϑ ἔϑο ιν {Ππ6 ἸΙτηἸαὐϊομι οἵ τηθδῃ- 

Ἰηρ᾽ πάθοι γ]0}} τῦ 15 8. Τὴ6 ῬΥΘΡ. 

ἐκ Ποῖ8 Θοην υβ ὑπ6 Ἰάθῳ οἵ οὐηυρίε- 

ἐέονι, ἐπογουιἼιγ688, Ῥυοϑῦ αὶ. Ῥδΐτη, ἤει. 

5.ν. ἐκ, ΝΟ]. 1. Ρ. 820. ἧ...-γυνὴ 15 Π6ΓΘ 

ΟἸθαυν “0Ππ6 πτοτηδῃ,᾽ ἡ. 6. ἔνθ, ποὺ 0Π|8 

Β6Χ ΘΘΏΘΙΆΠΥ (ΟΠ γγ5.). ΤΠ σϑπουῖο 

ΤηΘΘΠΪΠ ̓  ΘΟΠ]65 Οαὖ ἴῃ {Π8 ποχῦ νθ 6 : 

Ἐν ψ85 Π6 ἰγρῖοδὶ γθρυεβθηὐαύινα οἵ 

{Π6 τῶοθ. ἐν παραβάσει 

γέγονεν] “ὀεύαηια ἐγυυοίνειί ὄπ, ἐγαπ5- 

φροδϑίουν,᾽ “ {611 ὁγυΐο ἐγ" ατδηγοβϑίοι ;᾿ {Π6 

οοηβίν. γίνεσθαι ἐν ΟΟΟΌ 15. ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙ]Υ͂ 

(θαὐ ποὺ “ΓΡϑαπιθηῦν," ΕΓ αὐ Π 61) ἴῃ {Π6 

Ν. Τὶ (6. χ΄ ἐν ἀγωνίᾳ, Τιὰκα χχΙ. 44; 

ἐν ἐκστάσει, Αοἰβ ΧΧΙΪ. 17; ἐν δόξῃ, 2 

ἐξαπατηθεῖσα] 

Οὐον. 111. 7; ἐν ὁμοιώματι, Ὲ1]. 11. γ; ἐν 

λόγῳ κολακείας, τ ΤΏ 685. 11. 5) ἴο 46- 

πού π6 θηύγϑηοθ ἴπἴο, ἃ πα οχἰβύθπμοθ 

1 ΔΠΥ͂ ΒΊνΘΗ βύαθθ Οἱ ὑπ ἀἸβυϊπούϊοπ 

Ῥδύννβθη εἶναι (6556) ἀπ γίνεσθαι (θῳ- 

ἐδέου"ο οὺ δυδιιἶ}6), 566 Ευὶύχ. Ζγξπδοῖι. 

Ορυ80. Ῥ. “84, ποῦθ. 

15. σωθήσεται δέ] “γψεί 8116 5Παϊ 

ὑο 5ανοεῖ ;᾿ τοῦ ΤΗΘΓΘΙΥ͂ “ ΘΥΙρΙ οῦαν 6 ποχῶ 

ΠΙᾺ (Β6πρ.), αὐ τα 105 τιϑιια] ριΌρον δηὰ 

βουιρύανδ] βθηθθ, “δα νἱύατη ἐθύθυ μϑ πὶ 

Ῥευποθύαν ;᾿ οοΙρΡ. αιΐοον, 7} 6δαι). 

5... ΛΟ]. 11. Ρ- 12ο6. 16 ὑγϑηβῖα- 

ὑΐϊοη οὗ Ῥεῖ6 (ἰοὰπ 64 οἢ. {πὸ ὑθη86), 

5181} 6 ουπα ο πᾶν Ῥθθῃ βῶνϑά, 

15. Βοιπθύν δῦ Υ 1 ΠΟ14]; 566 πούθβ οἵὺ 

(αϊ. τ. τό. ΤΊιΘ ὕθηββ Πθγθ ΟΠΪΥ τ ΔΥ ΚΒ 

ΒΠΏΡ]6 Ταθασιγ. ὙΠῸ ποόῖη. ὑο σωθή- 

σεται 15 γυνή, ἴῃ 105 σΘΏΘΙΙΟ Β6η86; οὐ 

περὶ τῆς Εὔας ἔφη, ἀλλὰ περὶ τοῦ κοινοῦ 

τῆς φύσεως, Ἡποοα. ΤῊ1Β 15 οΘομηγιηθα 

Ὀγ 86 '88 οἵ {π6 ρ]υταὶ, ἐὰν μείνωσιν 

κιτ.Ὰλ., 568. Ρείον. διὰ τῆς 

τεκνογονίας] “ᾧψ ηυεατ8 61} ΤῊΝ οἠιυϊά-" 

ὑθαγἴη .᾽ δουμηρ᾽ δῖα 8. 81] πύθῃ 18. 

οὐ ἀοαθύζα] ᾿ηὐευρυθυδθϊομβ οὗ διὰ ((1π᾽" 
Ἔ6Ζα, “οατη ᾿ ΠοΒΘη]η.) ἃ Πα τεκνογονίας 

(Ξε τέκνα αὐτῆς, Ἔγτ.; τὸ κατὰ Θεὸν 

[τέκνα] ἀναγαγεῖν, ΟἿ Υ5., Ε611, σοταρ. 

ϑΌ16ν, Πα. «68. ΝΟ]. 11. Ρ. 123 : “πιδύτι- 

τηομίατη,᾽ ΗΘ 5115), 6 μᾶνα ὕνο ὃχ- 

ῬΙαηδύϊομϑ; (α) “ὧν οἰ ἀ-δεαγίης ;᾿ ὉΥ 

ΤᾺ]Π]]Π]ὴρ ΠΟΥ ῬΥΌΡΘΓ ἀθϑύϊην ἅμα δο- 

ααϊθβοῖηρ ἴῃ 81] Ὁῃ6 οοπα!υϊοηβ οὗ 

ψοΙ δ) 5 1|6, Βθηρ., 1)6 δγείίο, Ἠύ- 

ΤΠ 60, 8]. ; οοῶρ. Νϑδηᾶον, “ίαγέζης, 

Ο]. 1. Ρ-. 341 (Βομῃη): (β) “ὃν ἐδ 

οἰ -δοαγίη," 1. 6. ὉΥ ὉΠ6 τοϊαὐϊοη ἴπ 

ὙΠΟ. τνοτηδῃ βύοοα ἴο {ῃ8 Μεββίϑῃ, 

1 ΘΟΠΒΘΑΈΘΠΟΘ ΟὗἩ [86 ῬΓΪΠΊΔ] ΡΙΟΡΉΘΟΥ 

ὑπὰῦ “ΠδῚ βθοα (ποῦ τηϑη᾽8) 5ῃου]ά 

Ὀγαΐβθ 86 Βϑύρϑηῦβ ποαά᾽ (6 6ῃ. 1], 

15), ΗἩδιητηοπά, ῬρΙΪΘ : “0Π6 ῬΘΟ ΠΥ 

Ταπούϊοῃ οἵ ΠῸΡ 56χ (τόση 105. τ ] ἢ. 

ἰο Ποὺ ὅὅων!ου) 5188}1} 6 ὑπ6 τῃϑαϊαση 

Οὗ ΠΥ βαϊγαύϊοι., ΤΠ15 Ἰαύθον 1τηὐογ- 

Ῥιθύδου πὰ θαῦ ἔδυ βϑιρρογίθιβ, πὰ 

Πὰ5. ΘΥθὴ θθη 881, ὑποθῇ ΒοΔΓΟΘΙΚ 

70Β01γ, ὕο πὰ πὸ τουίαύου (ΑἸΓ.}) : 
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ΘΔ] Πα οι 5 οὗ ἃ Ὀϊ- 
5800 ; Π6 πηγυϑύ θ6 οὔ ἴγ- 

ἸΠιστὸς ὁ λόγος" εἴ τις ἐπισκοπῆς [1]. 
ΤΟΡΥΌΔΟΠΔΌ]8 ΠΟΤ Ὰ15, ἃ 5ΟΟα ἔα ΠΟΥ οὗἉ Πἷ5 ΤᾺ ΠΥ, ἀπ οἵ σοοα τϑροσύ. 

ΜΉΘ ΠΟΥΘΥΘΙ ὍΘ ΘΟΠΒΙΔΟΡ 105. 6Χχ- 

ὕγθ πη. ΔΡΡΙΟρυαίθμθββ, 8Π6 {π6 ΒΙσῚ 

ῬΓΟΡΔΠΤὺγ ὑπαῦ ὑπ6 ΑΡροβίϊθ, ἴπ βρθαϊ- 

ἴῃ ΟΥ̓́ γνοτη 15. ὑπ μβο θαβίοη, ποῦ] 

ποῦ [8411 ὑο 5ρθοϊγ ὑπ6 βυβύαϊπίπρ' ῥτοὸ- 

ῬΆΘΟΥ ννΠ]0 ἢ ονθῃ ριθοθ θα Πιδν 56η- 

᾿ἴθη06 :-- Π6η γα 8.1 ἴο ὑΠ|5 {π6 βα ]85- 

᾿ δούογυ τηθϑηΐηρ' νυ Β16 1} διοὶ {Ππ||5 6818, 

ποῦμθ ὑποϊπουτηβοῦῖ θα τϑίθσθποθ οἵ 

σωθήσεται (ορΡ. 6 ὟΥ., ΑἸΠ),---ἴμα 

ἔογοβθ οὐ ὑπθ δυύϊοϊθ (ρϑββθά ονϑι ὈΥῪ 

τηοϑῦ ΘΧΡροβιψουβ),--ηα, Ἰαϑῦ!γ, ΟΌΒΘΥν 6 

0Π8 ΘΟ] Π685 -ἃ πα 16] απ η655 οἵ (α), 1ὑ 

ΒΘΘῺ5 ἀπ σα] το νοὶ ἀθοϊϊπρ ἴῃ 

ἕανουγ οὗ (β): 588 088 οἴθῶγ δηα βαὐὶβ5- 

ἵδοίουυ ποίθ οἵ Ἡδιηϊμοη, δμα ν᾽ 

ΤηΔΥ πον 86 οἵ νγοτάβυ. η ἰοο. 

ἐὰν μείνωσιν] “10 ἐλον βἠοιί ὁοη- 

ἐζηυιιο,᾽ 5011. αἱ γυναῖκες, οΥ ΤἈΡΠΟΥ ἡ 

γυνὴ ὕδῖκοι τῃ 105. ΘΟ]]Θοῦϊν 6 56η56: 566 

δυίηον, ΟὟ. ὃ 58. 4, Ῥ. 458: ἃ πθο068- 

ΒΔΡῪ ΠιηΙδύϊοι οὗ ὉΠ6 ργϑνίοιι5 ἄθοϊὰ- 

φαύϊοι ; ἡ ΤεκνοΎ. ο ὑΐδος  οου]ὰ οδῇθοῦ 

πούῃησ. ΤῈ6 Ρῥαγαὶ 18 γοίθυγε ὈῪ 

ΟἾγυ5. δὰ ὥὅγυ. [85 Βῃονῃ ὈΥ {18 

τηδ80. ὑβυταϊ παῦϊο}} ἴο τέκνα : {18 15 

ΘΥΔΙΩΤΉ Δ ]ΟΔ]ΠΥ Δα ΤΑ ΊΒΒ1016 (566. ΥΊΠΘΥ, 

ΟΥ. 8.67. τ, Ῥ. 555). θαῦ Θχθρ θα! ]ν 

πηϑα δίϑοίουυ. οὧἡ {Ππ0 86 οἵ ἐὰν 

ΜΙ Βα θ]αποῦ, (οὈ]θοῦϊνα Ῥοββι ὈΠΠΠὺν ; 

ἐΘΧΡΘΡΊΘΠ06. Ὑ}{1}1 5Πποὸνν ψΠθῦμο ὑΠ6 Ὺ 

Ὑ0111 0146), 5686 Ἡδυϊῆδημ, εἶθ Πανγίο. 

ἄν, τι. 7, Ῥ- 97, 8πα πούβϑ οὐ (ταί. 1. 8. 
Τὴ ΦρΡρΡΙ γἱηρ ὑΠ6586 ῬυΊ ποῖ ρ]6 5. που ΘΥ 6", 

τὸ τητιϑῦ ΔΙνγαυ 5. 6 Το θη θυ θα ὑπαῦ ἴῃ 

{π6 Ν,. Τ᾿. {Π6 86 οἵ ἐὰν ψ 1} 50}}]. 

[ὰ5 δἰπηοβῦ θαὐ γον ἈΡβου θα ὑπαὺ οὗ εἰ 

τὶ ἢ {Π6 ορῦ. ; 566 ΟὙΘ6.,, (7. ἢ. 52- 

ἐν πίστει καὶ ἀγ.1 “ὁγν ζωΐέ, πα ἰουο "ἢ 

ΒΡΏΘΥΘ ἴῃ ὙὨΪΟ ὑπ6 Υ ὑγ0 16 ἴθ Θ0ὴ 

ὑϊπιιθ. Οπ {π᾿ τιηΐοῃ οὐ {Π1656. ὑθι 18, 

Δ {Π| ΟΠ Ιββίομ, Ὀαὺ οὗ ΘΟα56. νἱῖ- 

ὑτιῶ] πο] βίοι, οἵ ἐλπίς, σοιηρῶγο Πθιι55, 

ΠΠ 501. Ὁ δ . Τὰ 2, ΜΟΙ] ΤΠ Ρ' 2Ξῆ. 

Πίστις πϑῖὸ ΔρΡρΙορεϊαύθ! ν μοϊπύθβ, ποῦ 

ἰο “69 μη Ττθαθ, Ἡαΐῃ., Ὀαὺ ὅο 

Α1 0} ἴῃ {Π6 σα γα] ΠᾺ] ῬΓΟΙΉΪ56. 

καὶ ἁγιασμῷ] “απ Λοϊίηο85. “Τιἃ 

ΒΔΠΟΟ ΠΟΔΊ. οϑὺ ἄοπο 1᾿ὄὐαῦ ΠΟΥΙΤΊΔ] 

ἃ οτογδπῦ, Ῥοτη. νἱ. 22, 1 1658. ἵν. 

3 86.; Βδιιθ56, 7Τλόοὶ. Ομ" δέ. τν. τό, 

γο]. τι. Ρ- τό7. Οπ σωφροσύνη, 568 
πούθϑ οἢ Υ6Γ. 9. 

ΟἜΑΡΤΕΝ 77. τ. Πιστὸς ὁ λόγος] 

“ Μαϊ ζω ἐδ ἔλα βαψίη.᾽ “δο γϑὶ]- 

Ὁ] ΡΥ ποῦ] αὐθθηθοπθιη οορύδύ,᾽ 

ΟἾγυβ. τϑίθυβ ὑπ156 ὕο ψυ]δῦ 

5. ργεοοαοα (οοταρ. οἢ. ἱν. 9); ὑπ8 

«΄ θη. 

οομῃὐθχὺ ΠΟΥ ΘΓ ΒΘΘΙῚΒ5 ΟἸΘΑΥΥ ἴο διι- 

ϑαβῦ ὑπ, ἃΒ ἴῃ Οἢ.. 1. 15, ὅπ τ ἴθυθημσθ 

15. ἰο ψηδῦ 7οίϊίοιυϑ. ΤΠ6 τϑϑαϊηρ 

ἀνθρώπινος (1)} «πα ἃ ἕονν Τα. Ν' ν.} 15 

οὗ σοῦυσϑθ οὗ πὸ οὐ θ]ο8} να]πθ, Ὀαὺ 15 

Ἰη ουθβύϊηρ ἃ5. Βθθῃΐϊπο ὧο Ὠϊηὺ δὖ ἃ 

Τιαὐϊη οὐἹοῖπ. Τη Οἢ. 1. 15, “ πυμηδηιβ᾽ 

15 Τουηα ἴῃ ἃ ἴον Ταῦ. Κ ν. (566. ϑαθδ- 

161), ὑνΠΘΓ 1 ννᾶβ ΡΤ ΔΌΪΥ ἃ το] ηρ, 

ΟἹ ΤαΥΠΘΥ οἿοββ, αὐ ϑεηϑίίην (μπιπη. Ξε 

Ῥδηῖσηι8). ΕΎοσι {παῦ Ραββαρθ 1 νγὰ5 

ἸΡΠΟΓΔΠΌΥ ἃ πα πηβιυϊῦαὈ]γ ᾿τηρογίθα 

ΠΘΥΘ πο βοῖηβ 1. Ὗν., πὰ ὑπθποθ 

ῬΘΙΒαρ5 ἰμΐο π6 ἱπηρογίαπῦ Οοά. 

ΟἸάτνοιη. ΟἸδνρθβ οἵ Πα ] ἰβτηβ (που ρ ἢ 

ὈΥ πὸ τηθϑη8 {ΠῸῪ βυβίαϊπε) νν1}} Ὁ 

ἤουμ ἴθ ὑπὸ ΔΦαΐηθωνι Κου., Νο. 

ΟΧΟΙ. ; 5686 ΤΊΘΡΈΙ65, δηὐηίοα Το οὐ 

Ἄς ΤῸ Τῶν ΤΟΙ Εἰ]. ἐπισκοπῆς] 

ἐοίοο οΓ α ὀίδιορ. Υπουῦ οπέθυϊηρ' 

ἰηὔο ΔΗΥ͂ (ἰβοιββίοι ἀΡΟῚ ὑπ οΥἿοῖη οἵ 

ΘΡΙΒΟΟΡΔΟΥ ΘΌΠΘΡΆΠ, 1 ΒΘΘΙῚΒ ῬΙΌΡΘΙ 

ἴο ΤΟΙΠΤς ὑπαῦ γα τηδὺ ἔα! 80- 

Κηον]θᾶσθ τ τ} “ 6τοῖηθ (}᾽ ρ8έ. 75, αὐ 

Οοοαπ. ΝΟ. τν. Ρ. 6048), {πᾶῦ ἴῃ {πὸ 

Ῥαβύογαι) Ερρ. {π6 ὕθυτηβ ἐπίσκοπος δη4] 

πρεσβύτερος ἃτΘ ΔΡΡΙΙ6α πα ΠΠ} ΓΘ γ᾿ 

ἴο {Π6 βϑ1πη8. ῬΘΥΒΟΙΒ; Ῥθανβοι, [Κὐπηε. 

70. ΧτΠ. Ρ. 535 (Α.-Ο, Τὴρι.), ΤΠ ον η- 

αἸκ6, (ον. οΥΓἹ ΟἸιιγοίνοβ, τιτ. 5, Νο]. 1, 

Ρ. 9 (0... ΤΠ] ἢυβῦ ννὰβ Ὀουγον θα 
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“Ὁ  νἢ “νῃ»ὕ 9 «- ὃ - 5 ᾿ 9  ἢ 

2 ορέγεται, καλοῦ εργου ἐπιθυμεῖ. εἰ οὖν τον επισκοπον 

ἴγοιι ὑπ6 (τ7 6118 (οἱ παρ ᾿Αθηναίων εἰς 

τὰς ὑπηκόους πόλεις ἐπισκέψασθαι τὰ 

παρ᾽ ἑκάστοις πεμπόμενοι, δι ]48.5, ΕΞ. Υ. 

ἐπίσκ., Τῖοπ. ἨΔ]. Α πέΐῳ. ττ. γ6; 868 

Ἡοϊτοσ, Ποῖ. Ροῖ. ντι. 2. 2, δῃᾷ δχχ. 

ἴπ ΕἸΒπον, (5. Νο]. 11. Ρ. 293), πὰ 

Ῥοϊηὐθα ἴο {Π6 οἶσθ ου {π8 5146 οἵ 105 

᾿ αἰνιξοδ : 0116 ββοοῃά, νι ῖο ἢ τπδνΚαϑα ρτὶ- 

ΤΩΔΓΪΥ ὑπ ἂρ οἵ {π6 οοοιπρδῃύ, νγὰβ 

ῥα ῖτθη ἴτοπὰ {Π6 «“ει5 (Η δηητη. οὐν Α οἱδ 

χὶ. 20), δα ροϊηὐβα το ὑπ6 οἵ ο6 οὴ 0Π|6 

5146 οὗ 15 σγλαυϊέμ ἀπια εἰϊγηϊέη ; Θοτηρ. 

τ Ῥοῦ. ν. 1, δη4 586 Νϑδπαᾶδυ, δίαρίζη, 

ΜΟΙ. τ. Ρ. 143 (Βομπ). ὙΥΏ116 {815 οδη- 

ποὺ Ὀ6 ἀθηϊθαά, ἴὖ τηδὺ Ὀδ ἴδεν ἀτρϑᾶ 

οη {Π6 οὔ πᾶπάᾶ,.---(1) ὑπαῦ ὉΠ6 ἰσοδυ- 

ναμία οἵ ὑπ6 ὕνο ψογὰβ ἴῃ {πΠ6 Ν. Τ, 

ΔΡΡΘαγΒ ὕο Ὀ6 5ιι9ῃ, ὑπαῦ ψἘ116 πρεσβύ- 

τερος, ΘΘΠ]ΟΙ ΠΟΥ υνἹῃ ἐπίσκοπος, ΤΘΙΕΓΒΞ 

ἴο ψηδῦ νγὰβ 5 ΒΘ  θτ]ν ὉΠ6 ΒΙΘΊ ΟΡ 

ΟΥ̓άθγ, 1 15. ΤΑΥΘΙν 866 ἴῃ ὑπ Ν. Τ, 

(ΘοτηΡ. «841|68 ν. 14) ἴο ἀδθποίθ 8ρε- 

οἰαϊίγ πψπὰῦ τνὰβ Βα Βα τ ΌΥ {πΠ6 

Ἰονγθῦ ; οοὴρ. Ηδιηιηομά, 7) 1586). 10. 

6, ΝοΪ. τν. Ρ. 790 84.; ὕἤο ψΠΙΘΙ ΤΠΔῪ 

Ὅ6 Δ4164. ὑπαῦ ἴπ {πὸ βθοοπά σθηξανν 

ΠῸ ΟΠ6 οὗ Ππ6 Ἰονοὺ ΟΥ̓ΘΡ 5. ΘΥΘΥ 

ὑθυτηθα δῃ ἐπίσκοπος (ῬΘάγβοι, Κήπα. 

7γη. ο᾿ν. Χ1Π. 2) ; δπᾶ (2) ὑπᾶῦ {π6γ8 

ΔΡΘ 16 6}1016 ὑγᾶθθθ ἴῃ 6 Ν. Τ. οἵ 

8 οΟὗἥοθ (ὉΥ ψηδύθυθ πϑῖη8 Ο8]]64, 

ἄγγελος, κιτ.λ.) ψ Βῖο ροβδίδίμψ Βυϑὺ 

ΔΡΊ510᾽ ΟΠ] ἃ ΒΙ:Π016 προεδρία ἴῃ ἃ 

Ὀοᾶτα οἵ πρεσβύτεροι (ΘΟΙΏΡ. «Γ6ΓΌΠῚΘ 

οῃ Τὶ. ἱ. 5, Δ οἱ. τν. Ρ, 413, 64. Βεη.) 

Θτθνν ἩΠάΘῚ Α ροβίο]ϊο βαπούϊοη ἃπά ΒΥ 

Αροβύορ!ο ὑμϑέϊένέϊογν ᾿τιΐο ὑπαὺ οἵ ἃ 

Β1Π0168 ἀ6ἤπ 9 ΓᾺ]ΘΥΒΗΙΡ “ΟνΘΓ ἃ ΠῸ]6 

ῬοάΥ δοοΙθϑι Β0108] :᾿ 5866. 6βρ. ΒΙπηΐ, 

Θδοίοῖ, οΥ ἡ 6 Οἠμνολι, ἔλϑυτα. 1. Ρ. 7. 84.» 

884 ΘΟΙΏΡ. αγανϊ, εἷ6 7) ἦνογ8. Ογα(ϊ. 

ΟΠ ΧΙ Ρ᾽ ΤῈ 50. 8 τῇδ  θ0ῃ- 

οἸα 46 Ὁ. οὈβθινηρ᾽ ὑΠπαῦ {π6 σα βεααθηῦ 

ΟΠοΙ] ἀἸβυπούϊοη. Ὀαύνγθθη ὑπ6 ἔνο 

ΟΥ̓ΔΕΥΒ (ἐ) 68. οἵ νν]Ο ἢ. τὺ θ6. οὉ- 

ΒΕΙΥΘΩ ἴῃ ὑπμθθθ Ἐρρρ.) πᾶβ ΠΟΥ ΠΘΓΘ 

Ὀθθη βὐαῦθα τηουθ ΔΌΡΥ ὑπδη ὉΥ ΒΡ. 

ΒΙ]5οι, δπ 4 οομβιββ ἢ ὄτο Ῥγοσορῶ- 

ὑϊνθθ οὗ ὑῃ6 Ὀΐβπορ, “βιπραϊαγῦν ἴπ 

Β1ΟΟΘΘα]ην᾽, δ Βαρθυιουν πὶ οτδἴπ- 

ἱπρ... Φουροῖ. (τοὺ: ΧΠῚ. Ῥ. 324 ΒΞη: 

(Οχῇ. 1842). Οὐ {π6 τηϑηῦ ὑτγθαῦϊβθ5 

νΥϊθύθη. οπ ὕπθ ΨΠῸ]6 Βα θ]θοῦ, {818 

Ἰαθθθ ὑΧΟΥ ΤηΔῪ Ὀ6 ΕΒΡΘΟΙΔΠΥ͂ Τθοοτη- 

τηθη θα ἰο ὑπ6 βύμπαθπθ. ΒΊϊβοῦ. 15 

᾿ἰπἀθθα, δ5 Ῥϑάσβοῦ ("ὐπά. 7ση. οἷν. 

1Π|.} ὑγι]} 7 Βα 8, “ὙἹΙ τηϑρτΐ ἴῃ ΘΟ Ο]6βῖδ, 

ΠΟΙΏΪΠΪ8.᾿ ὀρέγεται] “86εξείἠ, 
αὔίον.:" ὕμποτθ 15. πὸ ἰάθῳ οἵ “ απυῤίέϊουι8 

Ββθοκίηρ" (1)8 ὙΥ.) σουομϑα ἴῃ ὑΠ15 νγοτᾷ ; 

10 ΒΘΘῚ5 ΟἸὨΪΥ ὧο ἀδπούθ ὑπ6 ἀδθῆπμπίθ 

ΘΠδγϑοῦθυ, Πα ρου μδΡ5 τηϑη]οβϑυδίϊοῃ, 

οὗ {Π6 ἀδβίσθ, ὑπ6 “βύγϑίομίπο οαὖῦ οὗ 

{Π6 μΒαμᾶβ ὅο γϑοεῖνθ,᾿ νυν μθῦμου ἴῃ ἃ 

σοοά (Ηδ. χί. 16), οὐ' ἴῃ ἃ δα (ςἢ. 

Υἱ. 10) ΔρΡΡΙΙοαύοη : σοιηρ. ΥΊΒΒΘΙΟΥ, 

ΟἸοποῖ. Ρ. 301, ποίθ, ἔργου] 

Κ σον, ποῦ “θοπδῖη γεηι,᾽ Οδδίδ]., θα 

ἀοἤπιῦον “ βαπούϊομ,᾽ “ οσσπρδίϊοηῃ ;᾿ 

ΘΟΙΏΡ. 2 Τππη. ἵν. 5, ΔΠ6] 5686 πούθϑ. οἵ, 

ρῆ. ἵν. τ2ῷ. Οπ {86 βυθ]θου οἵ {Π15 

δια {Π6 ΤΟ]]ονν προ νΘΥ868, 566 ἃ ἾΞ6. 

Ὅγ Βρ. Κεπηϑι (1 οπμὰ. τγού). 

2. οὖν] “ἐλοη ; σοπεϊπαδέϊοῃ 5] ΡΥ 
Ῥυθαοτηϊηδύϊηρ οὐ Ὺ τϑύσοβρθοῦ ; ΘΟΙΏΡ. 

Τοοπδ]45. 6Ὑ. ὃ ὅο4. Τηδ Ῥσορϑὺ οοί- 

ἰοοίἵνο ϑθυιβθ οὐ ὑΠ15 ραγίϊοῖθ (ΚΙΊοίΖ, 

Ζοναν. ΝΌΪ. 11. Ρ. 717) Τὺ ΠΟνγΘνΘΓ 

86 οἰθαυν ὑγδοθά ἴῃ {πὸ τϑίογθηοθ ἴο 

{Ππ6 Τογθροίηρ' νου β, καλοῦ ἔργου : 80, 

ἢ Πἷ8. ἀϑι8] δοιίθηθθθ, ΒΘΗΡΈΙ, 

“Ῥοματη πϑρούϊιμη ὈΟΠΪΒ. ΘΟΙητηΪ [6 - ́ 

ἀππ.᾿ τὸν ἐπίσκοπον] “Φ167}) 

δίδορ᾽ οὐ (δοοογαάϊησ ἤο ΟἿἱ Ἰά]οτη) “ἃ 

ὀίϑμορ; ὑπ δγύϊοϊθ '5 ποῦ ἄπ 850 τη 0 ἢ 

ἴο ὑπ6 ᾿πιρ]οαύϊοπ οἵ ἐπίσκ. ἴῃ ἐπισκο- 

πῆς (γ6Γ. 1; ΘοΙηΡ. Οσθθη, 67. Ρ. 140), 

ἃ5 ἤο ὕΠ6 φΌπθυῦϊο ΨΥ ἴῃ ὙΠΟ ὑπθ 

ΒΕ] 6 οὐ 15 ργθβθπίθα ; οοηρ. ΜΙΔα]θίοῃ, 

Αγέ. 11. 2. τ, ποῦύθϑ οὖν (ταί. 111. 2ο. 

Ἡσῦηθν μοῦ 08115. αὐῤθηθίου. ὅο ὑνο 
[Ἀοῦβ τη τοϊαύίοη ἰο ἐπίσκ. (τ) ΤΠαῦ 
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τ , ϑ3 ἊΝ Ν 39, ’ 
ανεπιλημπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφαλιον, σω- 

δχοορῦ μού δῃᾶ ΤΊ. 1. 7, δῦ Ῥδὰ] 

ΟΠΪΥ 865 ὑῃ8 ὕθσιη οὔθ, ῬΆ]]. 1. τ ; 

νγ8 Ουρὐ ργοθΘὈΪν ὕο 44 Αοἰβ χχ. 28: 

(2) Τμαῦ {Ππ6 5ἰηρα]αν 15. 866 ΠΕΓ6, 

δΠα 501}} τῆοῦθ ποῦ! θϑ]Υ ἴῃ ΤΊ. ἰ. 6. 

6 ̓6 πρεσβύτερον μδα 7υϑὺ ρΓΘοθαθά, 

ΟΥ {π6886 ὄννο ροϊηΐβ, (1) βθεῖηβ ὕο 8 

ΤΟ Ὁ]86 ὕο ὑῃ68 Ἰαΐϑν ἀδέβ, 85. ψν6}} 885 

ἴο ὑπ6 αἰ ογθαὺ βυιθ]θοῦ οὗ {π686 Ερρ.; 

(2) ἰο {π86 ἀδβίτθ οὗ π6 Αροβίϊθ ἴοὸ 

δῖνθ [8 ᾿πβίγιιουϊομβ ὑΠ6 0 Ὀτγοδάθϑῦ 

ΔΡΡΙΙοδὐϊομ ὈΥ ὉΠ15 ΘΟ ποτὶς τπι88 οὗ {88 

ΔΥΌ1Ο16. ἀνεπίλημπτον] “ὑ7γ76- 

φγοαολαῤῖο;" ἸΑΥ ΡΥ ἢ ηΒΙ ΒΊ]6τη,᾿ Ὑ α]σ', 

ΟἸδγοῖη.; ἄμεμπτον, ἀκατάγνωστον, Η6- 

ΒΥ0ῃ. ΤΉΘΥΘ ΒΘΘΙῚΒ ΠῸ διῦποΥ  [ῸΓ 

ΤΟΟΔΤαΪηρ ἀνεπίλ. ἃ8 “8ῃ) ΦΡΌΠΙβύϊο 

ὑθττη᾿ (ΒΙοοπηῇ., 6116) : 10 ΔΡᾧΘΔΓΒ ΟὨΪΥ 

5664 ἴῃ δὴ δὔμῖοαὶ βθῆϑ8, 8ἃ8. “αἱ 

ΠΌ]]ὰ ΠῚ τι ἀρθηο Ἰοοαπ ἀαῦ ΓΘΡΥΘΠ6η- 

ΒοηῖΒ᾽ (ΤΊύ.; μὴ παρέχων κατηγο- 

ρίας ἀφορμήν, ὅσο). Τππογα. ν. 17), 

δια αἰ 5 ἵγοτη ἄμεμπτος ἃ 8 ᾿τηρ] γὶπρ', 

ποῦ “αἰ ΠῸΠ ΤΘΡΥ ΘΠ ΘΠ Ἰδα:,᾿ Ὀαὺ “αἱ 

ΠΟΙ αἰρητι5. δϑῦ ΥΘΡΓΘΠΘΉΒΙΟΉΘ, οὐ ΠΙΒὶ 

ΤΡ μοπαδύαγ ;᾿ 8566 Τιύύτη. ϑ'γηποι. 1. 

Ρ- 30. Ηϑθποθ 105 απίοη ψ] ἢ ἄσπιλος, 

ΟἿ. νἱ. 14, δη4 ν]ῦ καθαρός, Ἱπιοίαπ, 

“Ὀἴβο. ὃ; οοτὴρ. ῬΟΙΥΡ. “7 5έ. ΧΧχ. 7. 6, 

ΠΟΥ Πονγανϑυ ὕΠ6 ΒΘΏΞ6 588 ΠῚ8 ἴο Β6 

ΒΙΤΏΡΙΥ ρῥυϊναῦνα : 586 Γαγῦμου οχχ. ἴῃ 

ἜΣΠΒΠΘΥ, δα] ϑαϊοον, 7) λεβαιι. 8.ν. 

μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα] “α ἡιβρδαπά 

ΟΥ̓ οὐδ εὐἱζε.᾽ ΤΠθβθ τη ποΠ-οοπίοβίθα 

ΜΟΙ 5. Πᾶνα Ῥθθη Θχρ απο ἴῃ ἐλγοο 

γα 5; (α) ἴῃ γὙϑίθγθιοθ 0 8}Υ ἀδνίδ- 

ἀΐομ το τη Υ } ΠΥ ἴῃ τοϑρθοῦ οὗ τηϑγ- 

τίασθ, “ θύμον ὈΥ Θοπουθπδρθ, ροΪγ- 

ΘΆΤΩΥ, ΟΥ̓ΪΠΙΡΙΌΡΘΥ ΒΘΟΟΠα ΤΠΔΡΓΪσἜΒ᾽ 

[σοὴρ. 1 ΟὐΥ. νἱῖ. 2], Μανϊθ8; 80 

ΔΡΡΥ. Τπθοά., τὸν μιᾷ μόνῃ γυναικὶ συν- 

οἰκοῦντα σωφρόνως : (0) ἐοτἐοηυροναη6- 

οὐ ῬΟΪγσαΠηγ, ὑοῦ αὖ ὑπαὺ ὑϊπ|6 

5011 Βθϑῖηβ ὅο ἤδνθ Ῥυθνδι!θὰ δ Πρ' 

{μ6 6νγ)8, ΦΌ56Ρ. Ἀπ. ΧΥΠ. 1. 2, 

πάτριον γὰρ ἐν ταὐτῷ πλείοσιν ἡμῖν 

συνοικεῖν ; «[πδύϊη Ματῦ. Τγψρῆο, ὃ. 134: 

80 Οδ]ν., Βϑηρ. , 81. : (0) βινοοθδϑῖνο Ρο]Υ- 

ϑάταν, ΠθῦμΠοΥ (ῷ ΒΡΘΟΙΆΠγ, οἴθον ἃ1- 

γοῖοθ, Ηδιητη., ϑαΐϊσοῦ (7}}}6βϑαλ,}. 5.0. 

διγαμία) ; οΥ ἴ ΘΘΠΘΙΆΠΥ, αἴδθυ 1085 

οὗ ἢνθὺ ντΐθ ἀοιυουον αρροηίης, Ἐ]], 

8δηα ΔΡΡΥ. Ησίμ., ὙγΊθβίηρ.., ἃ]. Οἵ 

{8686 (α) 15. οἰβαυγν ὕοο πηαδῆπαά ; (ὁ) 

ἸΏγΟΪνο 5. δπ ΟρΡροΒβιύοη ἤο ὑπ6 ΘοΓΓθ- 

ΒρΟΠ ἸΠ σ᾽ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟ ἴῃ οἷ. ν. 9; (6. α) 

15. ῬΙδαΒ1 016, θαὖ μη νγα ΘΟ ΒΙἀοΥ {Π6 

πηγϑδύγ οὔθ πη 6855 οἵ ὑπ6 [ουτηι]δ, ---ἰπ 6 

οΡ᾿πΐοτπβ οὗ ὑπ6 τηοβϑῦ δποϊθηῦ ὙΎΊΓΘΥΒ 

(Ηεειμδβ, Ῥαβί. Μαπά. τν. τ, Τί, 

ὧ6 ΜΜοπογαηυ. ΟΡ. 12, ΑὐμομαρΌΓαβ, 

Μοσαΐ. Ρ. 37, 64. ΜοΓΙΕΙΙ, τό56, Οτίρθη, 
ἦν ΤΠ ισαηυ, ΧΥτ. ΝΟ]. ΠΠ1. Ρ. 953, 66, 

Τοίαταθ; 8586 Ηδυάθην. Ρ. τύ 86., 

(ὐοὐ 6 5 πούθ οπ Ηουηη. ἰ. 6.), --οῦ 8 46- 

Οἰβίοηβ οὐ βούθ σοῦ 0115, 6. ,. Ν ΘοοεΒ8. 

(Α.}. 314) ὕδη. 3, 7, πα Ὁπ6 συδτθα 

Ἰδῃριδρθ οἵ θνθὴ δορά. (1.0. 303 1) 

ὅδη. 1,---ὔπ μἰηὺ δῇἤογαθα Ὀγ ρᾶρϑῃ- 

15} ἴῃ Ὁπ6 οᾶδθ8 οὗ ὕπ6 ννοιηδη (“ πη ]- 

γὶγϑ᾽), --ηα ᾿δβύϊγ, ὑΠ86 Ῥγορυιθῦν ἴῃ 

{Ππ6 ραυύϊοι δ οδ565 οἵ ἐπίσκοποι διυ4 

διάκονοι (ν 6". 8) οἵ ἃ ργθαῦθι [θῃηρθυ- 

ἃ πῸ6 (πιοχ νηφάλιον, σώφρονα) δα ἃ 

τηϑηϊοϑύδθϊομ οἵ ὑπᾶὺ περὶ τὸν ἕνα γά- 

μον σεμνότης (ΟἸΙδιι. ΑἸΘχ. Θέγοην. 11. 

1, δο]Ϊ. 1. Ρ. 511, Ῥοθίεγ) σψυμοἢ 15 

ποῦ πππούϊοθα ἴῃ οι ρύασθ (118 11. 

36, 37), γγχα ἀθοῖϊάθ ἴῃ ἕανουν οἵ (6. β),, 

δ οομβιάθν ὕπ6 ΑΡροβίϊθ ὕο ἀθοίδιθ, 

ὑπ οοπύγδοϊϊΐἝοη οὗ ἃ ϑ8θοοηεί ηιαγγΐαμ6, 

ἴο ΡῈ ἃ αἰβαυδιβοοίϊοι ἔοσ ὑπ 6 οΠοα, 

οἵ δὴ ἐπίσκοπος, ΟΥ διάκονος. ΤῈΘ 

Ῥοβιθίοθ οἵ Βιθίβοπη., ὑμπῶῦ {π6 ὑθχύ 

᾿ΠΉΡ]185 ἃ ὈΙβμορ 8λονία ὃδ τηδυυϊθά 

(δο Μαυτίοθ, ζῆηυϊέμ, Ὁ. 632), ἀοοθ5 ποῦ 

ἄσβουνθ {π6 οοηζαύαύίϊοη οὗ ὙΥΙΠΘΓ, ({)", 

δ τ8. 9, Ρ. τοῦ, ποῖθ. ἐξ ' 

νηφάλιον] ᾿ 5οδογ,᾿ -- ΟἸ[Π61 1π ἃ ἠϊεέα- 
γ]ογίοαϊ βϑηθ (σώφρων, 1488), ΔΒ 

ὑΠπ6 δββοοίαῦθ θριυποὺβ ἃπα ὑπὸ 86. οἵ 

νήφω ἵπι σοοά τρεῖς (6. γ. Χ θη. Οὐοηυΐυ. 
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ονα, κόσμιον ιλόξενον, διδακτικόν, μὴ πάροινον 3 Φρ ᾽ Μιον, β ῃ 

4 μὴ πλήκτην, ἀλλ᾽ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον, τοῦ 

ὙΙΠ. 21) 011 οϑυύϑ εν ὑγϑυτδηῦ, ΟΥ 

ῬΘΥΠΔΡΒ5 τηο1 6 ΡΤΟΌΔΌΙΪΥ (85 μὴ πάροινον, 

ΜΕΥ. 3, ἰβΒ ποῦ ἃ ΤΊΘΥΘ ΒΥΠΟΠΥΙΏ, 568 

ΠοΐΘ68) 1ἢ 15. ἰδία Δηα ζϊέογαί, ταθαρ- 

ἴηρ. Νήφειν (γρηγορεῖν, σωφρονεῖν βίῳ, 

Ἠβυ0}.) ᾿πάθθα οοοιβ 5ἰχ ὑϊπη68. ἴῃ 

ὕπ6 Ν. Τ', (( ΤΠ685. ν. 6, 8, , Τίμη. ἵν. 

5, ΤΠ ΕΘ. 1 15. ν᾽, Ὡ:π|ὶ ΠῚ ἈΠ]: 

Θδχοθρῦ βϑῦῃαρβ 1 ΤΠθθβ. ὦ. 6., 15. πιϑθα 

ΤαΘ ΡΠΟΡΊΟΔ]Υ ; ἃ5. Πού υῸ ὕΠ6 86]. 

θοῦ ἴῃ γοΓ. 11 (5686 πούββ) δ] ΔΡΡΥ. 

ΤΊῸ. 11. 2 15 1.584 ἴῃ 105 ΠΠΌ6γα] τηθϑηϊηρ,, 

0 566 18 θϑύξοι ὅο Ῥυθβου να ἐπαῦ τηθᾶπ- 
ἵπρ᾽ ἴῃ ὕΠ86 ῥγεβθῃῦ οᾶβθ; 580 6 ὙὟΥ,, 

Ῥαύὺ ἀοιθυ Ὁ], ΤΟΥ 566 10. ου 716. 1. ὁ. 

ὕπο. ἃπῪ οἰγουμηβύαποθ ὑπ6 ἀεουὶ- 

γδῦνθ ὑγδηβιαὐϊοη “ νἱρ!]αηῦ,, Αὐἰῃ. 

(διεγηγερμένος, ΤΠΘοα.), ὑπουρὴ ρο8- 

δδίψ ἀϑἔθηβ᾽ 0 ]6 ἴῃ 0Π6 γϑὺ (566 Μέγηι. 

1. 5.ν. νήφειν), 15 ἃ Π66 1655 δη4 ἀοαθέ- 

ἔα] οχύθμηβιομ οὔ ὕΠ8 ῬΥΙΔΔΡΥ τηθϑηϊπησ: 

ΟΠ. ὑπ6 ἀογιναύϊομ, 5886 ποίεβ οὐ 2 Τίηι. 

Ἷν 5. σώφρονα, κόσμιον] 

«ϑοθογ-ηὐϊηοὦ οὐ αἰϊδογοοί, 

ΤῊΘ ββοοπά δριμὺ μου ροϊηΐβ ὅο ὕΠ6 

οαὐνατα ΧΕΙ 0 οἵ {Π6 ᾿Ἰηναγα νἱν- 

ὅπ ΠηΡ]166 ἴῃ ὑπ6 ἢγϑύ,---στε καὶ διὰ 

ογἄογγ.᾽ 

τοῦ σώματος φαίνεσθαι τὴν τῆς ψυχῆς 

σωφροσύνην, ΤΠ ΘΟα.: 566 πούεθβ οἡ οἢ. 

11, 0. φιλόξενον] ὅ86. πούββ οἷν 771. 
1: 9. διδακτικόν] “ ρέ ἰο ἐεαολι," 

Αὐὐῃ., “ἸΘμυ]αΐθισ,᾿ Τιαῦπον ; ποῦ ΟΪΥ 

“ΔΌ16 ἤο ἰθδοπ’ (ΤΠ6οα.: οοταρ. ΤΊ. 

ῖ.. 9), Ὀπύ, ἴῃ δοοοσήδμοθ τυ ἢ ὑπ6 οοη- 

ΠΟΧΙΟΗ ἷἴπ 2 ΤΊτη. ἴϊ. 24, “ὙΘΘΟΥ ἴο 
ρ ν 

«Ὅν θο 
[ἀοοὐου] ὅγυ.; τὸ δὲ μάλιστα χαρακτή- 

ὑβδοῃ,᾽ “51.164 ἴῃ ἐθϑομίηρ,᾽ 

ριζον τὸν ἐπίσκοπον τὸ διδάσκειν ἐστίν, 

ΤΉΘΟΡΗ.; 8566 αἴοθν, ΖΤλέβαιι}". 5. ν. Ὗ οἱ. 

1. Ρ- 900, οοηρ. Ηοΐηδημ, ϑολ7 710. 

Δ]. 11. 2, Ρ.- 253. Οη [Π8 απο ὐαύϊνο 

Τουυ πη ὔϊοη -κός, 568 ΤΠ) οη8]45. Ογαίΐψί. 

δ 254, Ρ. 454: 
3. πάροινον] “Ὠυἱοίογιξ οὐο)" τὐΐπο," 

ΤΊ. 1,7; ποῦ 5ΒΙΠΠΡῚΥ ΒΥΠΟΠΥτηοτι5 υυΊυ ἢ 

φίλοινον ΟΥ σῖῦ οἴνῳ πολλῷ προσ- 

έχοντα, οἷν. 1]. 8 (ΖΙθο]θι, ὧδ Μ ίβο. 

ῬΡ- 350), Ὀαῦὺ ᾿ποϊπάϊηρ αὐ ΘΙ 655 

8] 105. τηϑη]Γοβύδ 0 Π85; 80 ΔΡΡΥ. ΚΓ. 

τ: τς 2 ΣΝ [ἃ ὑγιῆ 5507 

ΟΥ̓́Θ ψ]ΠπΠ6,᾿ ΕΠ ΠΘυασθ, ποῦ “ βθοΐαδου 

γΙη1,᾿ Θομδοῦ; 586. ΜΊΟΠΘ6115 ἴῃ Οαδβύ. 

Το, ἈΠ ΘΟΙΠΡ: ΕΠΘΌΣ σ᾿ 29 ὙΠ: 

ΘΟΙΡ. ΠΡ γ8., τὸν ὑβριστήν, τὸν αὐθάδη, 

ΠΟ ΠΟΥΘΥΘΡ Ραΐ5 ὕοο τηποἢ οαὐ οὗ 

Βισῃῦ {Ππ6 οὐἱρίη, οἶνος : ΘΟΙΏΡ. παροί- 

νιος Ατὐὶβῦ. Δ οϊιαγη. οι, ἃπα ὕΠπ6 οὐ- 

Ῥίοιιβ ᾿ἰδίβ οἵ οχχ. ἴπ Κυθθβ, Οὐβ, ἢ. 

352, ΠοΘβηου, (8. Ρ. 306. ΤῊΘ β'τηρ]6 

βύαῦθ 15. τηαγκϑα ΡΥ μέθυσος (1 Οοτγ. ν. 

ΤΙ, Ὑἱ]. το), ὑπ6 δα] 1 010η5. οὗ 10 ὈΥ 

πάροινος; τὸ παροινεῖν ἐκ τοῦ μεθύειν 

γίγνεται, Αὐπρη. Χ. ὃ 62, Ρ. 444: 

πλήκτην] “α 8ύγῖμε), ΤΊ. 1. 7; ὁΠ68 
ΟΥ̓ {116 Βρθοῖῆς θα! 1105 οἵ παροινία. 

ΟἸΡγ5. δη ΤΠ θοα.. (οομηρ. αἰ5ὸ ί γρῖκθ, 

Οὐδ. Ν0ο]. 1. Ρ. 356) οἷν ὑμῖ5β. ψογὰ 

ἴοο ψγ|486 ἃ τϑίθγθποθ (πλήττειν τῶν 

ἀδελφῶν τὴν συνείδησιν). Τίβ οοη- 

πϑχίοι θοῦ Πθτθ ἀπα ΤΊ, 1.0. ΘΘτ δῖ Η]Ὺ 

ΒΘΘΙῺΞ ἴο Βιισοαδϑὺ ὑπ βίη 016 ἃ πα δύσι οὗ 

ΤηΘΘΉ ΠΡ: 8560 ΘΌΪΟΟΙ, 7) }εϑαι}. 5. ν. 
γο]. 11. Ρ. 751, ψΏΘΤΘ ΒΟΥ τηθδηΐηο 5 

ΔΓ πούϊοθά. ἐπιεικῆ, ἄμαχον] 

“7ον)δοοληηγ, τιοὐ Οογυογυέλοιι5,᾽ ΠῚ, 11], 

2, Ραῦ ἴῃ ἃ ΥΌΥΘΙΒΘα ΟΥ̓ΔΘΥ ; Θ'ΘΠΘΙΟ 

ΟΡΡοβιύθβ ὕο ὑπ ὕννο ργβοθαϊῃρ' ὑθυΊη 85. 

ΤΠἼ6 ἴογοθ οἵ ἐπιεικὴς 15. Πογδ 1Ππϑὐγαύθα 

Ργ Ὁπ6 δββοοϊαϊθα δα].;: [π6 ἄμαχος 15 

0Π8 τη ὙἼΟ 15. ποὺ ἃρονοβδῖνα (Βθηρ. 

οὐν 71. 1. 6.) ΟΥ Ῥυρτιδοίοιθ, γῆ ἄο68. 

ποῦ σοπύθῃα : {Π6 ἐπιεικὴς 5065 ζαυύμον,. 

δα 15 ποῦ ΟἸΪΥ ΡΑΒΒΊ ΘΙΥ ποπ-οομΐθηςη 

ὑΐϊουβ, Ῥαῦ δούϊνθιν οοπβίἀθγαΐθ πα Ϊ 

Του θαυῖηρ, σγανὶηρ Θνθη 7πδῦ ΙΘΡᾺ] ᾿ 

γϑάγεββ, ἐλαττωτικὸς καίπερ ἔχων τὸν ̓  

νόμον βοηθόν, Ατϊδύοῦ. δίμ. ΜΝΙίθοηι. ν. 

14. ΤΠ ΓὈΥΙΠΕΙ ψοσά ἴθ 80 {{Ππ8- 
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171. 4--.ῬθΟὅ. 49 

“δ ᾽ “ “. ψ ’ ἢ 5" ε 
ἰδίου οἰκου καλῶς προιστάμενον, τεκνα εχοντα εν ὕυπο- 

΄σ Α , ’, 9 ’ “ ἠδέ " Ξι 

ταγη μετὰ “ασῆς σεμνοτῆτος, (εἰ δέ τις τοὺῦυ ιοιου οἰκου ἢ 

“ ς ον “ Π) ἴ, ΚΑ 5 ; εἶ 

προστῆναι οὐκ οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας Θεοῦ ἐπιμελήσεται 3) 

μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρῖμα ἐμπέσῃ τοῦ δια- 6 

ὑγαϊθα Ὀγ ΤΎΘπομ, ϑγηον. ὃ 43: ὕΠπ6 

ἀογιναύϊοιι, τὺ πιθϑαὶ ΠαΡαΪν ΡῈ βαϊα, 15 

ποῦ πο εἴκω Ὀαὺ ἴτγοιη εἰκός ; 5688 

Ἐοϑὺ ἃ. Ῥδτα, 26... 5... 

ἀφιλάργυρον] “ποέ α ἴοτον" οΓΓ ἡνοηοῃ ;) 
ΟἾΪΥ ᾿θγ ἃπα 60. ΧΙ. 5. ΤῊ18 

ΘΡΙΠοὺ 15. ποῦ ὑπάᾶθυ 0Π6 νἱποι]ιι 

οὗ ἀλλά, Ῥαΐ 15. οο-οταϊηαίθ 0 {Π6 

Βγϑῦ ὕνγο πϑραύϊνθα ργϑαϊοαΐθβ, πὰ 

Ῥογμαρβ ᾿ὰβ ἃ τϑύγοβρθοίνθ γϑίθγθ μη θ 

ἴο φιλόξενον (ΠΘΟΡἢ.). Οπ ὑπ6 ἀϊ8- 

τϊηοὐϊοη Ὀθύνγθθῃ φιλαργυρία (“ ἀνᾶτῖοθ᾽) 

Δα πλεονεξία (΄ οονθύοιιβη 6885 ἢ, 8566 

ΤΎθποῖ, ϑγποη. ὃ 24. 

4. τοῦ ἰδίου] “ 5 οτυη ;" ἐταηρπαίϊο, 
᾿δηα ἴπ ῥιοβρθούϊνβ δη 0Ππ6βὶ5 [ο Θεοῦ, 

γϑῦ. 5- Οπ {π8 τ886 οὗ ἴδιος ἴῃ {Π6 

Ν.ΎΤ'., 566 ποίθβ οὐ δρἢ. ν. 22, δια ὁπ 

105. ἀουϊνδέϊομ (ΤΌΤ ῬΥΌποῖιη ἔ), ΘΟΙΏΡ. 

Τ)ομ145. Ογαίμί. ὃ 130, 152. 

ἐν ὑποταγῇ ἰ5 ποῦ ἴο Ρ6 οοπποοίθα 
. ΟἸοβοὶν τι} ἔχοντα (ΝΑΙ .), Ὀπὺ Δρ- 

ΡῬϑπάθα ἴο τέκνα ἔχοντα, ἃπια 15 {πτ5 

ἃ. Κιπα οὗ δα]θούῦναι οδιβα Βρθοι [γ]πρ' 

ὑπ τπουἂ] ΒΡΠΘΓΘ ἴῃ γΒῖῸ ἢ ὕΠῸῪ ἡ 6 γ6 

ἴο τηογθ; 8886 οἷ, 11. 9, ἃπα ποίαββ 

ἕη ἴοο. ΤΆ ὑπ6 ρᾶγὺ. δὰ Ὀβθθῃ τιβ66, 

ὑποαρ ὕΠ6 ηιοαπήη σου] ἤᾶνθ Ὀ6Θη 

ΠΘΑΙγ ὑΠ|6 βῶπηθ, ὅπ ἰάθα ργυθβθηύθα ἴο 

6Ππ6 τηϊπα νοῦ πᾶν θθθη αἰ γθηῦ: 

ἴῃ ὕπΠ6 ὁπ6 οᾶβ6 βι ]θούϊοι νου μὰνρ 

Ῥθθη ποὐϊοθα 85 ἃ Κιπα οὗ αὐ θαΐθ, ἴῃ 

ὑπ6 Ῥυββθηῦ οἂδθ ᾿ὖ 15. Τϑρυθβθηΐθα ἃ8 

{π86 τηορὰ] δἰθτηθηῦ σῖῦ ἢ τὶ ὑΠΘΥῪ 

Ὑ6ΓΘ Βαργουπ θα, ΤῊ ὑγδηβι οι. ἔΓΌΤα 

αοίμαϊ (Τμα]κ6 νη]. 25) ὕο γουιγ"αξζἧυο ουι- 

νἱγοηπηθηῦ (ΝΜ αὐ, νἱ. 290), πα ὑΠθηο8 

ἰο ἀδρογίτηθηῦ (6. 11. 9), ΟἹ, 85. ΠΘΙΘ, 

ἴο ΤΩΟΓΆ] ΘΟΠΑΙΠΊΟΠΒ, ΒΘΘΙῊΒ. ΘΑΒΥ δηά 

πδύτιγ]. μετὰ πάσης κ-.τ.λ.] 
“αὐ, αἷΐ σγωυϊέῃ ̓ ΟἸΟΒΘΙΥ σοππθοίθα 

ἢ ὑποταγῇ, ΒΡΘΟΙ γῆ ὑΠ6. αὐΐοπα- 

ηῦ οσδθθ ν ἢ ὙΠ ]ο ἢ ὑπο ῖν οΘαϊθΠο0 

νγὰϑ ὕο 6 ϑασοιηρδηϊθα ; 588 ποῦθϑ ὁπ 

(πη ὅς 

5. εἰ δέ τις.. οὐκ οἶδεν] “ὁειέ {7 απν 

ηιαη, ἔηοιῦδ πο (μου) : οοπύγαβίθα ρδν- 

δα ύϊ08] οἰδιιβα (Υ̓ΊΠ Θ᾽, (σν". ὃ 53. 2. Ὁ, 

Ῥ. 401), 5ΘΥνηρ' ᾽ο Θβύϑ ὈΠ15}} {Π6 τβάβοι- 

ΔΌΪΘΠΘΒΒ δ η 4 1αβύϊοα οὗ ὕΠ6 τϑα αι] Β1 0101), 

τοῦ ἰδίου κι. τ. λ.; ἴπΠ8 διρυμηθηῦ, ἃ 

ἨῦποΙ οΟὔβουναβ, 18 

τηδη115.᾿ 

“ἃ ὙΠΙΠΟΥῚ 86 

Τὸ 15 ῬευμδΡ5. ΒΟΆΤΟΘΙΥ 

ἩΘΟΘΒΒΔΙῪ ὅο ΤΟΙ Δὶς ὑπαῦ ὑπ 6 Γ6 15. πὸ 

Τρ Θ᾽] ΥΙῪ ἴπ ὑΠ86 Ῥτγθϑθηῦ π88 οὗ εἰς 

οὐ: “ οὐ ΔΡΟΟΙΒΒΙΤη 8. ΘΟ] ΠΡ Οατη γε θῸ Ι 

[ποὺ δ᾽ νυ 5 ΠΘΟΘΒΒΆΡΙΠΥ ἃ ὑ67 Ὁ; ΘΟΙΩρ.. 

ΟΠ Θοῖθυ, Ζοηιοδίδ. ΝΟ]. τπτ. Ῥ. 288] 

ἀθθοῦ, τῦῷ αὖ Πος γψϑῦῦο σομ]ππούμσμ 

ὉΠ8 ΠῚ Πού 6 πὴ ΘΟηβυϊ δῦ, ΟἸ} 15Π106] 

εαϑὺ οὐκ οἷδα ποϑοῖο,᾿ Ε Θγτηδππ, Κ γε)", 

Νο. 209ς. ΤῊΪΒ. ΒΘΘΙῚΒ ΤΟ ΒΙΠ1018 

Ὅπδη ὕο τϑίϑγ 1 ποτ, σι ατσϑθῃ (67. 

Ῥ- 110), 0 ΔΠΥ ΘΒΡθοῖδ] ουαυν ΟΥ 

ΘΓ βίμ 655 οἵ ἤομθ. ὙῈΘ τι88 οὗ εἰ οὐ 

ἴῃ Ππ6 Ν. Τ᾿. 15. πούίοθαθ]ν ἔρθαποηύ ; 

886 ΘΧΧ. ἴῃ ΥΊΠΟΓΙ, (67. ὃ 55. 2, Ρ. 423 

Β6.; 8Π64] ἴογ ἃ οορίοιιβ ᾿ἰδὺ οἵ δχχ., 

ῬΥΙΠΟΙΡΆΠΥ ἔγοτα αὔθ υυϊύθυβ, ΟἿ Υ ]6χ, 

ὋῬα». ΝΝεφ. Υ. Ρ. 99 84. 

ἐπιμελήσεται) “σατν 6 ἐαΐδ οἤαγγο;" 

οὐμῖοα] Γαὔπσθ, ᾿πνοϊνίηρ ὑπ6 πούϊου οὗ 

ΚΔΌΙΠγ,᾿ “ΡΟΒΒΙ ΠΟΥ :᾿ πῶς δυνήσεται; 

ΟἸγυ5.; 566 ὙΥΊΠοΓ, 6}. ὃ 40. 6, Ρ. 250, 

ΤΒΊΘυΒΟη, α6 οηΐ. 111. 11. 4, Ρ. 150, 

δια πούθϑ οἷν (ταί. νἱ. 5. ΘΙ ΤΏΠ]ΔΙ τ1565 

οἵ ἐπιμελεῖσθαι, “υτδτη ΘΘΙΈΓΘ,᾽ 501]. 

ἐβδ ] Ὁ] Δ]1Οα} 5 Ῥτοβρίοθυθ᾽ (Βγοίβομηῃ.; 

ΘΟΠΊΡ. {16 Χ. 35), ἅ16 οἱὐβα Ὀγ ΠΔΡἢΠ6] 

ἔγν ἴοο. 

6. μὴ νεόφυτον] “ποέ α γεθοηέ (ο1ι- 
νογί᾽ (τὸν νεοκατήχητον, (ὮγγΥ5.; τὸν 

εὐθὺς πεπιστευκότα, ΤΊ6ο4.), τοηάοι- 

οα βοπηθνγμαῦ ΡΑΥΘΡὨΓ ΒΟ ]ΟΔ]]Υ ἴπὶ ὥὖγτ. 
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" βόλου. 

στο ᾿ς ΟΣ }) [Ῥὰθν ἀϊδβοιραϊαῦα 

5007}: ὕΠ6 νγογα 15 ΘΟρΡΙ ΟαΒ]}γ Π]πβύγαϊθα 

ῬγΥ ϑυΐοον, 7 }εβαιη". Ὗ]. 11. Ρ. 395. 

ΤΙῖ5 πα ὑπ6 [Ὁ]]ονπρ απ} 1Ποϑύϊοι. 

δΥΘ ποὺ Βρθοῆθα ἴῃ ὑπ Ῥᾶγα] 16] ρ88- 

βᾶσο, ΤΊ, 1. 6 5α.: ὕπϑιθ 18. ΠΟΘ ΟΥ 

ΒΌΓΘΙΥ ΠΟ ΤΘΆΒΟΠ ἴῸγ ἀτανηρ' ΤΡΌτη ὑπ 6 

Ῥγθβοηὺ Ὑοβυγ! οὕϊο. 8ΏΥ͂ ππίανοιγδ Ὁ ]8 

᾿πίδγθηοθ ἀρδϊηδῦ ὉΠ6 δα μθη ον οἵ 

{815 Τρ.; 8566. ΘΒ] θίθστα. {667 τ 7 ἾἼηυ. 

Ῥ. 46. ΤΆ Ππ6 Ἰαύεσ:. ἀαίθ οἵ ὑπὸ Ἐξ. 

Ῥὲ δαπηϊ θα, (ΟΠ ΓΙβυ μῦν σου] Πᾶνθ 

Ῥδθῃ Ἰοηρ' ΘΠΟῸΡἢ Θβύθ ὈΠ15Π64 αὖ ΕΡΠ6- 

515 ὕο ΠΑ 6 ΒῈ ΟΠ ἃ τοστ]δύϊοι παύτι Ὁ] 

ΔΙ ΘΑΒΥ ἴο 6 ΘΟΙΠΡΠΘα Ὑἢ: 866 

Ὑν1δβίηρ. ὁ ἰοο. τυφωθείς] 
“ δοδούίεε, οὐ οἰοιαἰθαῖ, εὐὐέϊι γα," ΟΌΪῪ 

Π6γθ, οἢ. υἱ. 4, δηα 2 ΤΊτη. 111.4. Βούῃ 

Πη86 ἀθεϊναύϊοη [ΘΥἹ]-, τύφω, Βεοηΐδυ, 

0]. 11. Ρ. 275, 6585. ῬΥΟΌΔΌΪΥ τυφώς, 

ἩΥΡΟΟΥ, 175, 16] δη4 {πΠ6 σομηδ- 

ὑϊοηθ ἰπ ψΪο τυφόω 15 πιϑ64 (ὁ. γ΄. 

ῬΟΙΥΌ. Πϊϑί. ττ1. 81. 1, ἀγνοεῖ καὶ τετύ- 

ῴφωται; 5ϊτη. θη βίι. Δ΄ αἶ8. ογ. Ῥ. 400, 

μαίνομαι καὶ τετύφωμαι; ἴθ. ἐλ. τιι. 

Ρ.ττύ, ληρεῖν καὶ τετυφῶσθαι; Τιπιοῖδη, 

Νιρνῖη. τ, ἀνοήτου τε καὶ τετυφωμένου, 

ὧς.) βθθῖὰ. ἤο ον ἰμπαὺ {π6 θα οὔ 

ἃ “ Ὀεοϊοπάοα ̓  ἃπα “βῦαρ!α ̓  βίαίβ οἵ 

τα ἃ ταδὺ 6 δββοοϊδίθα ἢ ὑπᾶῦ 

οὗ ρυῖάθ. οηνιαξίοτι, μουν Ῥτο- 

ἀποοα, Β661185 Π6 ῬγϊτηδγΥ ποίΐοη ; ὑπαὺ 

Ργοάπορα ὈΥ Ργ]48 οὐ νϑῃϊ (κενοδοξή- 

σας, Οὐ) ὕπ6 ΤηογΘ πιϑ8} ὩΡΡΙΪοο- 

ὑΐϊοη: 8ο Ἠθβγολῖιβ, τύφος᾽ ἀλαζονεία, 

ἔπαρσις, κενοδοξία ; οοτηρ. ῬΒ1ο, Π7ὲ0». 

Αὐγαῆι,. ὃ 24, Νο]. τ. Ρ..457 (64. Μδπηρ.), 

τύφου καὶ ἀπαιδευσίας καὶ ἀλαζονείας 

κρῖμα τοῦ διαβόλου] 
“7 αγηιοηί ὁ ἐδι6 ἀουϊϊ.᾽ ΤῈ6 τηθϑηϊπρ' 

οὗ ὕμεβθ γγοσ 8 15. βοτηθυῃδὺ ἀοαδύζα!. 

Α8 κρῖμα, ὉΠοΟῸΡῊ πθν ει } 61" 86 ΔΩ ὑΠΐπρ; 

6186. ὑπ 7ιματοζιην, νν71}1 5011 διάτηϊῦ οὗ 

ϑ0Ή16 τηοα!Πολύϊο πῃ τηθϑηϊηρ ἔγομη 

ὑπ6 οοπίοχὺ (οομρΡ. ΕὙΙΌΖ. δοην. 11. 3, 

γέμοντες. 

ΠΡῸΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ Α. 

κ᾽ Α ᾿Ὶ [) Α 3“, 9 Α - 

δεῖ δὲ και μαρτυριαν καλην εχειν ΑαἼΤΟ Τῶν 

Δ]. τ. Ρ. 94), διαβόλου πιδῦ Ὀ6 οἰ {ΠΡ 

(α) σϑπ. ϑιεθγοοίί, “Ὁπ6 δοουβίπρ 1π4ρ-᾿ 

τηθηῦ οἵ ὑπ6 ἀθν}]" (Μαῦ., Ἡ αὐ μοι) ; 

ΟΥ (δὴ) σθη. οὐγοοίδ, “886 1παἀροτηθηῦ 

Ῥδββϑα ἀροῖ ἐπα 416 ν1].᾿ {π {Π6 ἴΌΤΤΩΘΡ 

Θα886. κρῖμα ᾿ιὰβ τηογ8 ὕπ6 τηθδῃϊηρ' οἵ 

“ οΥπαϊπαῦϊο᾽ (Β6Ζα), ἴπ 0π6 Ἰαὐθγ οἵ 

“ φοΠοιηπαῦϊο᾽ ((οτᾶν, 8].). 45 86 

σ8η. διαβόλου ἴπ ὉΠ6 ποχὺ νϑιβθ 15 

ΟἸΘαΙ͂ν δεῤγοοίέ, Ἰαῦθτρυ. (6) 18 οϑυύϑ ΠΙῪ 

ὙΘΥΥ͂ Ρ]α51016. 5111 ἃ5. ὉΠθγῈ 15. ΠῸ 

ΒΑ Ιβίδούουυ ἱπβύαπιοθ οἵ 85 ΔΡρΥΌΔΟΙ 

ἴο ὑμπαῦ τηθαηϊηρ ἴῃ ὑπ Ν. 1".,---ὃ8 

κρῖμα 5Θθτὴ8 δα γΆ ΠΥ ἰο Ροϊηῦ ἰο αοά 

(Βοτα. 11. 2),---ϑ 10 15. δίββθυν γα [οπα 

ΟΪν ἢ ἃ ρθη. οὐγεοίί (Ἑοτη. 111. 8, 

Ἦν. ΧΥΪ. 1: ΧΡ]. 20 18 ἃ ῬΘΟΙΠΙΔ 

1156),---ἃΠηα ἃ5 ὕΠ6. Ῥοβι τ]10η οὗ τοῦ διαβ. 

(065 ποῦ βθϑῖη ἤθῦβ ἴο ΠΡ ]Υ 80 ΟΪοβα 

ἃ ἀπίοη Ὀθύνθθῃ ὑπ6 βιιθϑῦδη ιν ο5 ἃ 5 

ἴῃ Ψ6Υ. 7, 6 ἀβοϊβ, ὰῦ ΟἾγγβ5. ἀπα 

ΠΘΑΡΪΥ 811] ὑπ διποϊθηῦ ᾿η δι γθύευβ, ἴῃ 

ἔανουν οὗ (0), οὐ Ὁπ6 σϑῃ. οὐ7)οοίἑ, Μαῦ- 

{π|1865 ὑὐρθ5. ἀραϊπβὺ ὑΠ18. ὑΠ8 ΘχϑἝβ8 οὗ 

Ιαρ88. ψβῖοῖ νου] ὑπ. θ6. ᾿πηρ]]64 

{Π68 ἴοιοα οἵ {Π6 8]}]υβδίοη τητιβὺ που υῸΓ 

ΡῈ Ἰουκοά ἔογ, ποὺ ἴπ ὑπμ6 δχύθηὐ οὗ 

{π6. ἴ411, θαῦ ἴῃ {π6 ϑῥηυϊαγίέμ οἵ {Π9 

ΟἸτοαπηβίδμιοθϑ: ὑπ ἄθυν1} νγὰ8. Ὁπ06 8 

τα ϊ ἢ Ἰβύθυξηρ᾽ Βριῦ οἵ αὐα, Ὀαῦὺ ὈΥ 1η- 

βϑηϑδύὺθ ρυ146. [61] ἔγομπη 18. ΠΙΘΥ ΔΙΌ ; 

ΘοΙΡ. «πᾶ6 6, ἃπα δυίΐοον, 7 λοβαι". 

5. ν. διάβολος, Κ΄ Ο]. 1. Ρ- 851. Οπ {8 

τηθϑηϊηρ δα 56 οὗ διάβ. 5686 πούβϑβ ογν 

ΜΔ ρἢν. ἵν. 271; ὕπ6 ὑγδηβιδύϊοη “ οδ] ατη- 

πἰύογῖβ᾽ (τη, οη νοῦ. 7, 81.) 15. ποῦ 

οομβιϑύθηῦ υἱ 0 105 πι88 ἴῃ πΠ6 Ν. Τ᾿. 

ἡ. δὲ καί] “ δινέ, ᾿πϑύραα οἵ Ρεϊηρ 

8 νεόφυτος, ΟΠ6 οἵ ψΜΠο88 Ῥϑῃδνίοι 1ῃ 

Β15 πονν [10 ΠΠ0{16 οᾶπ θ6 πον, Π6 

τητιϑῦ πᾶν ἃ βΟΟα ὑδβϑυϊπηοπυ (ποῦ ΟὨΪΥ͂ 

ἔγοιη ὕποϑβθ ψιῦπ]η {16 ΟΠμΌΓΟι, Βα) 

αἶ5ο ἔτοτη ὑμοβθ ψιπουῦῦ." 

ἀπὸ τῶν ἔξωθεν] “7)Όην {,056 τυϊέιοιιί ," 

πθ΄ ῬΓῸΡ. οδυθαῖη]ν ποὺ ᾿ΠΗΡ 1, 

“πο πο (ΟοηνὉ.), Ὀαὺ ΘοΥγ ΘΟ] ν πιὰ γκ- 



7117. ὃ. 

ἔξωθεν, ἵνα μὴ 

διαβόλου. 
ΤῊΘ ἄθδοοηβ ηγτιϑὺ 4150 
6 511] 8 0]. ̓ ΣΥ ΡΤ ΌΔΟΙ- 
8ΌΙΘ, δη6 οἵ ροοὰ χο- 
Ῥουῦ; ὕπθ ἀθδοοηθϑθ0 5 
ἴοο πγτιϑὺ θ6 Τα Ὁ Γπ], 

᾿ἱπρ ὑπ6 βοῦγοθ 9οην τὐλίο, Ὁπ6 ὑδϑίῖ- 

ΤΩΟΠΥ͂ Θιηδηδίθβ: ΟἹ ᾧπθ αἰβυϊπούϊομ 

Ῥεύνβθ ἀπὸ Δπα παρά, 650. 10} ν ΓΒ 

οὗ “τϑοθὶνπρ, 5866 ΠΡ, ΟἿ. ὃ 47. ἃ; 

Ῥ- 331, ποίθβ. Οἱ ἔξωθεν ([{π ΟΥΠ6Γ 

ῬΙδο685 οἱ ἔξω, τ τ. ν. 12,13, Ο0]. ἱν. 

5, 1 ΤΠ685. ἵν. 12), πκ ὕπΠ86 “ΘυΊ8ῃ 

ὉΠ, 15. ὕπ6 τϑραϊαν ἀοϑιουιθύϊομ 
ΤῸΓ 811 ποῦ ΟΠ τβύϊδηβ, 84}1 ὕΠο86. ψῆ0Ὸ 

γΟΥΘ ποῦ οἰκεῖοι τῆς πίστεως (6 δ]. νἱ. 

10); 568 Κ γρῖκο, 05. Ν᾽ ο]. τι. Ρ. 198, ἃπά 

ὅπ ΒΔ πΙοδ] οἰ αίίοηβ ἴῃ ϑομοοίίρ.. 

Μον. Ποῦν. (οι τ Οογ. ἐ. 6.) οΟΪ. 1. Ὁ. 

ύοο. ὀνειδισμὸν κ.τ.λ.] 

“γεργοαοῖι,, αὐταὶ (γα 18 Βστ ἴο [0110 ν}) 

ὑδι6 8γγαγ οΥἹ ἐπε αουϊ!, [π6 ἀΌΒθποθ οἵ 

186 ΔιΌ1.016 Ὀθθίοσθ παγίδα ὈδΙηΡ᾽ ῬΡΘγ 808 

ἀ6 ὕἤο {Π8 Ῥγβροβιθϊοπ ; οοπρ. ὙΥ ἴΠοΊ, 

ΟὟ. ὃ τὸ. 2, Ρ- 114. Τη6 οχϑοὺ οοη- 

ποχίομ 5 βουηθννπαῦ ἀουθύπ], ἃ5. ὑΠ 68 

ὅθῃ. ἡναν ἀβθρθπά (α) οπ Ὀούμ, οὐ () 

ΟἾΪΥ ἡ {π6 ᾿ἰαβὺ οὗ ὑπ6 ὑνο βυθβύδῃ- 

ἐνεθΒ. ΤὴΘ οπιίββίοῃ οὐ ὑπ6 ρυβρ. ὃ6- 

ἔοτθ παγίδα ([)6 Ν᾽.) 15. δπ ἀτριυιτηθηῦ 

ἴῃ ἴδνουτν οὗ (α) ; ὑΠ6 1δοϊαῦθα ροβιθϊοι 

Πονγονϑι οὐ ὀνειδ, Δπα {Π6 ΘΟΠπηΘχΐοι. 

οὗ ὑπουρμῦ ἴῃ οἷν. ν. 14, 15, Βθθτὴ ἴο 

Ῥτθρομάογαῦθ ἴῃ ἴωνουν οἵ (ὁ), ὀνειδ. 

Ῥοῖπρ ὑππι5. ΔΌΒοΙ αὔθ, δ Πα τϑίυυιηρ ἰοὸ 

“016 τϑργόϑο α] οοτητηθηΐβ πα 1π646- 

τηθηῦ, ψΠΘΠΟΥ οὔ ὑῃοβθ ψἱπουῦ 

(Ομ γ8.) οὐ ψτμῖα ὑπ6 ΟΠαγοι. Οἱ 

6 ὑουτηϊηδύϊοη -(σ) μος (Δούϊοη οἵ {Ππ6 

νον Ῥγοσθθαϊηρ' ἔροτμη {Π|6 5116 0) ἀπά 
105 ῬΓΘνδίθποθ ἴῃ Ἰαΐθν ΟὙθθῖ,, 8586 1.0- 

Ῥθοῖς, βῬάγψη. Ρ. 511; οοῖηρ. Πομδ] 8, 

Ονγαΐμψι. ὃ.253, »- 42ο. Τ|6 ΧΡ βίῃ 

παγὶς τοῦ διαβ. (΄Βπᾶτθ ἰα]άὰ ὈΥ͂ ὑΠ6 
46 ν1} ;᾿ ΔΡΡΥ. 585. ογσίηδ, οουύγαβῦ 

ψ61. 6), οὐουγ5 ἃραΐπ 2 Τίμα, 1ϊ. 2ύ : 

50 ΒΙΠΠΔΡΪΥ 1 ΤΊηι. νἱ. 9. Τῦ 1ἰβ Πθγ8 

δα ἀοά ἰο ὀνειδ., ποὺ Θρθχθρθύοα!ν (τὸ 
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εἰς ὀνειδισμὸν εμπεσὴ και παγίδα του 

Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ δι- 8ὃ 

λόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ 

εἰς σκάνδαλον προκεῖσθαι πολλῶν παγίς 

ἐστι διαβ. ΤΠΘΟΡἢ.), Ὀὰὺ ταῦμϑυ ἃ85 

τηδτ]ς το 0Π 6 θηρία ϊομβ ὑπαῦ νν71}} Ὀ6 

ΒΌΓΟ ὕο [Ὁ]ΠΠΟν ὑπ6 1ο55 οὗ οπαγδοῦθυ ; 

“ααϊα 5ρϑὶ γϑϑύωθ τὸ] πα]]ὰ8 οϑὺ ῥΡθό- 

ΟΔΠΑῚ ριον ὁ Οδἷν. 

8. Διακόνους] “ Ζεαο0Ή8 ;᾽ ΟἸΪΥ αδοᾶ 

ἀρδΐῃ Ὀγ δὺ Ῥδα] 1π ὑΠ|18 ΒΡΘΟΙΔ] ΒΘἢ 58 

ἘΠῚ Τ τ ἀπ {{61π ΤΌΙΩ. ΧΟ’ 

ὑπουρἢ ἈΡΡΥ. ΔΠπ4θα ἴο Ἔοτη. χίϊ. 7, 

τ Οὐγ. χὶϊ. 28 (ἀντιλήψεις), πα ρου Ρ5 

τ Ῥοῦ. ἵν. 11. Τὴ οἵῆοθ οἵ διάκονος 

(διηήκω Βυνίτη. Ζοαὶί. ὃ 40), οΥΊΘΊ ΠΑ] 

ὑμαῦ οὗ δι αἰηιοηθ)" οὗ ὑπ ΟΠ το (Α οὐδ 

νἱ. 1 56.), συ! ν ἀθνθίορθα ἰηΐο 

{πὰῦ οὗ δὴ αϑϑίδίαηέ (1 (τ. ἰ, 6.) πὰ 

ϑμρογοαϊνπαίε ἴο ὑπ Ῥυθβγύθσβ (ἢ οίῃο, 

Αηγάἄηρο, ὃ 23, Ῥ. τ66 54.) : ὑπεῖν ἔπη- 

ἀδιηθηῦδὶ θυ ρ] ουτηθηῦ Πονθυον 501} 

Τοιηδὶ θα ἴο ὕπϑιῃ ; ἤθποθ 6 Ἀρρτο- 

ῬυΪαύθμο58 οὐ ὑπ6 οδαίίοη, μὴ αἰσχρο- 

κερδεῖς, Νεαπάοτ, Φίαηίζη, Ν᾽ οἹ. τ. Ρ. 

34 5α. (Βομπ). Οπ {πθ ἀυὐϊε5 οἵ {Π6 

οἴῆοθ, 568 εβρ. Βίηρμδμ, Απέϊᾳ. ῬοοΙς 

11. 20. 156.) ϑαϊοον, 7 Ἀ6βαιιν".. 85. ν. οἱ. 

1. Ῥ. 8όο 54., ἃπά ὙΠοτηδβδίη, Ζ βοΐρί. 

Τοοὶ. Ῥαγῦ 1. 2. 20 86- 

ὡσαύτως] “πη [π6 ἩναηΉ6).,, ἃ8. 0Π8 

Τογθροϊηρ οἶδβθ ἱποιαάθα ἴῃ {πὸ τὸν 

ἐπίσκοπον, νετ. 2: ἴῦ γγὰβ ποῦ ὕο 6 ὡς 

ἑτέρως (Αυῖϑυ, ΕἸοποῖι. δορῆ,. 7) ἴῃ ΔΗ 

οἵ [Π6 πϑοθββαῦΎ 8 }1ΠΟ Δ 108 ἴον {Π6 

οἴ οα οἵ ἃ ἄβθαδοοπ, θαὺ ὡσαύτως ἃ5 ἴῃ 

[Πη6 οὔϑ8 οὔ π6 Ὀίβῃορβ. Τῦ πϑοὰ 

ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ὀ6 Δαἀάθα ὑπαῦ ὑπΠ6 δεῖ εἶναι 

οὗ Ὁπ6 ρυθοθαϊηρ' ν 865: πιαϑῦ Ὀ6 88}0- 

ῬΠϊοα τὰ 6Π6 ργθβθηῦ ΤΩΘΙΉ ΒΓ. 

διλόγους] “«ἀοιιθϊε ἰοηριεα,, Αὐτ]ν., 

ἐρρϑακίηρ ἀοαθΙγ,᾿ ὅγυ.: ἅπαξ λεγόμ.; 

τηθηθϊοποα ἴῃ ῬΟ]]. Οποηιναϑί. 11. 11ὃ. 

ΤῊ 6 τηθϑηΐηρ 18 τσ ]Υ σίνθη Ὀγ ΤΠθοά, 

ἕτερα μὲν τούτῳ ἕτερα δὲ ἐκείνῳ λέ- 
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9 αἰσχροκερδεῖς, ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν 

1ο καθαρᾷ συνειδήσει. καὶ οὗτοι δὲ δοκιμα ζζέσθωσαν πρῶ- 

Ὕοντες. Οσϊηῆο]α (ϑολοῖ. Π7611.} οοτα- 

Ῥᾶ165 δίγλωσσος, Ῥτον. χὶ. 12, ΒΑΤΏΔΌ. 

Μρῖξέ. το (6616): δ44 διχόμυθος ᾿πατΊρ. 

Ογοδί. δὃ0ο. προσέχοντας] 
“σύυληγ (ἐΠιοηιδοῖυ 5) αι} ο ;᾽ προσέχειν 

ὑπ5 θεαὶ 15. ΤΏΟΓΘ. ΘΟΠΊΠΟΗΪΥ ἴουπα 

ΜΙ ἀρδύγαου ποῦη5, 6. 4. ἀναγνώσει, 

61), 1γ. 13, δικαιοσύνῃ, «00 χχνὶϊ. 6. 

Τργθ ΠΟΥΘΥῸΥ οἶνος πολὺς (ἀπά 50 

ῬΥΓΟΡΔΌΪΥ θυσιαστήριον, ΗΘ. νἱϊ. [3, 

ΘοΙΡ. θάλασσα, ῬΙυύ. 768. 17) ἃΡ- 

ῬΓΟΔΟΊ65. βουηθνν δῦ ὅο {π6 παύαγο οἵ 

δ δἰρβύγαοῦ ποῖιπ. ΠΒ γ Γ 18. ΟἿΪΥ 

τι8864 Ὀγ δύ Ῥδὰ] ἴπ {π6 Ῥαβίοιαι Ἐρ.; 

ΘΟΠΡ. Πουγον ν᾽ Αοὐβ χχ. 28. 

αἰσχροκερδεῖς] “σγεείῃ ὁ ὑα56 χαΐη8 ;" 

ΟἾΪΥ ἤθτθ ἀπά Τὺ. 1.7. ΤῈΘ δᾶνε 

ΟΟΟαΥΒ 1 Ῥεύ. ν. 2. Αβ ἴῃ 81] {Ππ686 

ΟδΞ65. Π6 θυ} 15 ἴῃ σοΟηποχίοη ΜΙ 

ἢ. ΟΠοα τη πὸ ΟΠ Το, 10 Βθθιηβ τοϑῦ 

πδῦανα] (νι Ἡ αὐ]. Υ) ὕο τοῖθι 10, ποῦ 

ἴο σϑῖπβ Τροσα ΠΟ] θῶ (οοταρ. ΞγΓ.) ΟΥ̓ 

αἸβουδοο α] δούϊου (1 604.), θαὺ ἰο 

Αἰ οπιθϑῦν υν ἢ} 6Π6 ΔἸτὴβ οἵ {π6 ΟΠ ατ ἢ, 

ΟἿ᾽ ΔΗΥ͂ ἃῦτιθθ οὗ 8. Βριτἰῦπι] οὔἥοθ ἴον 

ῬΌΓΡΟΒΕΒ οὗ σϊη ; οοτηρ. ΤΊ. ἱ. ΤΙ. 

9. ἔχοντας] “Λαυΐηι,, οΥ (1π {π6 

ΘΟΤΏΠΊΟΠ. Θὕ10 81 56η8586, Οὐα Ὁ, ϑγηποι. 

Ῥ- 252, 6, 1826) “λοίαϊηγ,, Αὐτῃ. 

“ΒΘ δ] θη α,᾿ 1)6 δΥούία : πού ἴοσ κατέ- 

χοντας, ατοῦ., ὃ. Τη ΘΠ] Θ᾽ ΠΟ] ΒΥΓΟΠΡ' 

ὑμῶπ ὑπ οοηἰθχὺ τθα τα] 85. Φη4 {Π6 τι88 

ΟΥὁἨ {16 5'τηρ]8θ ἔουτη 11] 1πιβυϊγ ; 566 

πούθβ οἢ οἢ. 1. 19. Τὴ6 θη ρἢῃδβῖβ 8115. ἡ 

οη ἐν καθ. συνειδ., τιοῦ οη. [Π8 ῬΑ ΙοΙ Ρ]6. 

τὸ μυστ. τῆς πίστεως] “ἐΐ6 ηηυγϑί6) 

67 {16 7ζαϊϊλ.) Ονϊηρ ἤο ὑῃ6 ἀἸῆουθηῦ 

ΒΠΔ 65. οὐ τηθϑηϊηρ ὙγΒΟἢ μυστήριον 

Ῥθῶσβ, [Π6 σϑῃϊθννο ἴῃ οοππθχίοη 

10 ἀοθ5. ποῦ δ᾽ννᾶγβ ϑάτηϊθ 0Π86 5816 

ΘΧΡΙΔΒΆ ΟΙ ; 5686. πούθϑ οὐ ἤρῆ. 1. 0, 

111. 4, ν'. 1τ9θ. Ηττα πίστεως ἰβΒ ΔΡΡΥ. 

ἃ ῬυΠ8 μοβδϑεβδίθ σθῃ. ; ἴᾧ ψὰβ ποῦ 

ΤΊΘΓΘΙΥ ὑπὰὺ αὐοιέ ψ ϊο ὑπῸ6 μυστ. 

ἐπνη 64 (σθη. οὐγεοῦὶ, ἘΡἢ.. 1. 9), ποὺ 6Π 6 

Βα ]Θοῦ οὗ 1 (σθη. οἵ σοπέοηξ; {15 

νου] πα ἰο οἵνβ πίστις δι ΟὈ]Θοὐϊνθ 

ΤῊ ΘΔ ΠΟ", ΘΟΙΏΡ. ΘΧΧ. ἴῃ ΒΘΡΠΠΑΓΤΑΥ, 

βγη. 111. 44, Ῥ- 161), ΠΟΙ ΘΧΔΟΙΙΥ ὑῃ6 

Βα θύδηοθ οὗ ἐπ μυστ. (σ6ῃ. ηναΐξογίω, 

ἜρΡῃ. Π|. 4), Ῥαῦ τύπου ὑπὰὺ ὕο τ μ1 0 ἢ 

0π6 μυστήριον ἈΡΡοΙἐαΙΠΘΩ : ὉΠ6 ὑγαθῃ, 

Τα Ππουύο ποῦ ΘΟΠΙ ΡΤ ΘΠ ΘΗ 51016, θαῦ πονν 

Τουθα θα ἴο τηδη, ὑγὰβ ὕπ6 9 γΌΡΕΥ ἔν, 

οὔ)γεοί, οἵ [αϊῦ, ὑμῶῦ ο. ΒΙΟἢ [ΑΙ 

ΘΧΟΙΟΙβθα 156]. 50. ὙΘΥῪ Β|Π1|Δ 1} 

γΘΓ. τό, τὸ μυστ. τῆς εὐσεβείας, “{}8 

ΤηΥΒύΘΥΥ ὙΠῸ) ὈΘΙοησοα ἴθ, ννὰϑ ὑπ 

οὈ͵]θοὗῦ οοπίετηρ]αὐθα Ὀγ, σΟΠΠΠη6585 ; ὉΠ 6 

διά θη. νι ἢ Ὑγμ]ο ἢ). ννὰβ ὑΠ6. Ὀδ515. οἵ 

811 Ῥγδοῦϊοαὶ Ρἱθὲν :᾿ 5686 ΤΊ ΙΔ ΠΠ, 

ϑγηοΉ. Τ. ΡῬ. 147, ἅΠπ4 οογηρΡ. ΠΘιι58, 

Τλόοϊ. τν. 9, Ν᾽ ο]. τι. Ρ. 8ης. Πίστις ᾿ξ 

Τ 1 οοηβιθγθα βηὀ)οοξίυοῖη ; τπιοῦ οὔὗ- 

7εοὐὖυο Ταλτ (΄ ἀοούτϊηἃ ΠαΒ] ᾽), ἃ νΘΡῪ 

ἀοα Ὁ] τηθϑπΐπρ' ἴῃ ὑπ6 Ν. ΤΠ. : 566 

πούοβ οὐ (ἰαΐ. 1. 24. Οπ ὑπ τηθδη]ηρ' 

οὗἨ μυστήριον, 866 ὥδιηάογβοιι, 5672}. 9 

(αα Αα].), ΝΟ]. τ. Ρ. 227 (9 860085.), ἃπα 

ὑπ ποΐϑθβ οὐ ἴἥρη. ν. 322. 

ἐν καθαρᾷ συνειδ.] ΒταρΠδίϊο; ἀρ Ππίηρ, 
{πὸ “ταῦϊο Παρ θ πα], ἀπ ἴῃ οἴοβα Θοη- 

πθϑχίοη νυ {Π6 Ρδν]ΟἸΡ18 : {πΠ6 καθαρὰ 

συνείδ. νὰ ὕο 6, ἃ5 1ὖ ψ'ϑγθ, ὑΠ6 δῃ- 

ΒΡ υϊπρ' ῬΥΪΠΟΙΡ]8, 566. 2 ΤΊΠπ,. 1. Γ2. 

Οτ συνείδ. 566 ποΐο5 οῃ. Θ᾽. 1. 5. 

τῷ: καὶ οὕτοι δέ] “4πηώ ἰδι656 αἶϑο,᾿ 

1. ὉΟΙΩΡ. 2 ΠΠΠῚ, 

111. 12, καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες κ.τ.Δ. 

ΤῊΉΘ58 σον 5 (ΡΡΌΥ. ποὺ οἰοωρῖη ππιϑγ- 

βύοοα Ὀγ Η αὐ 60) δαπηϊῦ ομ]ν οἵ οπα 

Θχρ]δηδύϊομ. Τη ὕΠ6 Τογτητο καὶ... δὲ 

1π|κ6 ὑπ6 Τιαὐη “ οὖ... σεσο,᾿ οὐ 0π6 “οὐ 

εὐναύοθτη ̓  οἵ ῬΙδαύι5 (566 Ἠδηᾷ, 71- 

86ἰ{. Ν ο]. 1. Ὁ. 588), νν 118 ϑῷι ἢ ραγέϊο]θ 

τ ὐδ 15 105 ῬΙΌΡΘΙ ἔοτοθ, θΟίῃ ἐορ 6 

οἴθη ἰῶνθ ἡ πούϊομιβ απ ἀδτη ΘΟ0Π80- 

οἰ !ΘΉΘηη :᾽ 5866 ΚΊοίζ, Ζοτανγ. Ν οἱ. τι. 

Ρ- 645. 
ΘΉ ΠΑ ΟΘ5, ὩηΠα δὲ σοηὐναβίβ, ὑΠ 6 πηΐοπ. 

“απο ἐμιόδα ἩΟΊ ΕΟΨΟΊ" ; 

ΤᾺυ5. 116 καὶ σομποοὺβ οὐ 



111. Ὁ ΚΤΟΝΙ. 

Γ ; τ , 3᾽ 

τον, εἰτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι οντες. 

οὗ {π6 ἔγο ἔνθα θη ΠΥ ὁαπβο5. δὲ ἴο 
τονοτῦ ἔγοτὴ 105 ΤΟΥ͂Θ τηϑυςο ὕο 18 

Ῥγληναν" ἃπα 1655. τ δΥ]ςθαα ΟΡΡοβΙΟν6 

ἕογοθ, “ἷἴπ Ὁπ6 βϑοοῃμα ρ]δοθ᾽ (ΘΟΤΏ0. 

Το ομ145. Ογαΐμί. ὃ 155), 50 ὑπαῦ {Π6 

ὙΠ016 ἔουμ τ]ὰ πᾶ 5 ΤηοτΘ οἵ δ αὐζγιη0- 

ἐΐυο οἸναυδοίθυ, δ ΟΠΪΥ τϑύδ! η5. ΘΠΟῸΡῊ 

οἵ ἃ τούγοβρθοῦνβ ορροβιίίοη ὕο ἀθῆηθ 

ΠΊΟΓΒ. ΞΠΆΡΡΙΥ, Θχραπα, ΟΥ ΒύγΘΗΘ ΠΗ, 

{π6 ὕβποῦ οἵ ὑπ ρυθοθαϊπρ' ὑνΟΓα5. 

ρακί του ΉΪΥ τγα τπ]ρὐ 58 Υ, “ καὶ 

ΟΠ] αηρῦ, δὲ Ἰη θη αΠ1 :᾿ {π6 ὑστιθ τὰ- 

ὑϊοπαϊθ Πονθυον οὗ ὕπθ οομπβύνποῦο 

15. θοϑὺ βθθὴ ψΠΘη μὲν 15 Του πα ἴῃ 0Π 8 

Ῥγθοθαϊηρ οἴδαβθ, 6.5. Χϑη. Οὐὑγ0ρ. 

ὙΙΙ. 1. 30, ΘΟΙΏΡΆΤΘ ΑΟΥΒ 111. 22, 24. 

ΤΊΘ ἔουτηαἶδι ὑπθ τηδὺ 6. ὑνδπβὶαὐθα 

τι δα Ποῦ δοουτάον, “ἀπά... αἶ8ο,᾽ 

“απο... ἐοο,, ὉπΠ6 ὑτγδπβιαύϊοθ. 5] ΡΠ] Υ 

γδΥΎ Πρ ΔΟΟΟΥΑΪΠρ᾽ ἃ5 ὕΠ6 οοριυιζαΐίυο οΥ 

αϑοθηϑῖυο ἴονοθ οἵ καὶ 15 τηοϑῦ ργβᾶο- 

τηϊπϑηῦ. [1 ΗοτηοΥ καὶ δὲ 15 Τουπα 

τηϊὑθ4, 1 Βα δθαπθηῦὺ νυ ῦοΒ. ὉΠ8 ΟΥ̓ 

ἸΏΟΓΒ ὙΟΙΩΒ 816 [ΙἸηὐθι Ροϊαἰθα ; 566 

Ἡδνύαπρ, Ραγί. δέ, 5. 2, 3, ΝῪΟΙ. 1. 

Ῥ- 181 56., Τοῖς οην 1 «οληυ 1. 3, ἃπα 

ΟΡ. Μαθηῃ. 67. ὃ ὁτ6. δῦ Ῥδὰα] 8 

τι886 οὗ τὖ 15 ποὺ οοπῆπθα ὕἤο ὕμθβθ 

ἘΡρρ. (ΗΕ αὐΠ6υ), ἴον 886 Βοιη. χὶ. 22. 

Τὺ 15. τιϑϑά ᾿ἱπάβθθα ὈΥ ΘνθυΎΥ ον ἴῃ 

{μ6 Ν. Τ΄ οχοορὺ δύ “9 πιθ5 πα ἐὺ 

πᾶᾷ6, ῥυΙπορα ΠΥ ὈγΥ δῦ Ταῆτο ἀπά 

δῦ ΦοΠπ, ὑπ Ἰαύίον οἵ ψῃοιὴ ΔἸ 5 

1568. ἴῦ Ὑῦ} ΘΙ ΡΠΔ 515; ἴῃ ΒΘΎ δ] ἴῃ- 

Βίδῃοθθ ΠΟΥΘΥΘΡ (6. . [1] Χ. 8ὃ, 

ΨΌΠη νὶ. 51), οὐγίπρ' ΡΥΟΌΦΌΪΥ ἴο Ἰσποῦ- 

δη66. οὗ 105. ὑγιιθ τηθαπῖηρ, Μ 55. οὗ 

ΒΟΙῚ6 ὑγοῖσηὺ οτημῦ δέ. 

ϑοκιμαϊζέσθωσαν] “ἐεἐ ἑλόηιν δε ργουοεί," 

ποῦ ἴΟγ Π4}}Υ, Ὀγ ΤΊ οὐ ἢν οὐ {Π6 614 6᾽- 

Βοοά (1)6 ὟΥ. οοηρδιθβ (ἐξ. Α ροϑί. 

ΨΙΠ. 4), Ὀὰὺ σΘπογΆ ΠΥ ὈΥ ὑπΠ6 οοϊη- 

ΤΟΥ αὖ Ἰᾶροθ διηοηρ ὙΠΟ ὕΠ6Ὺ 

ΘΥΘ ὕο τηϊηἰβῦου, ΤἼ|6 ἀπ} ΠΟ  ]ο15 

γγ6 6. ῬΥΪΠοΙραΪΥ οἵ ἃ οἰιαυδοίου ὑπδῦ 

σου] Β6 τροοσ ϊΖοα τυ πουὺ ΔΠΥ Τον- 
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ΤΉ] ᾿Ἰηγοϑυϊο ϊομι. ἀνέγκλητοι 
ὄντες] “δοίη τὐπαοσοιιϑοεί,᾽ “ παυΐη τ 

οἤαγο ἰαϊώ αἀργαΐνιδέ ἰἠιοηυ," {. 6. Ῥτο- 

γι θα ὑπθὺ 16 ἴουπα 80; ΘοΠα! 1018] 

τι58. οὔ {π6 ρδγύϊοριθ (Το οπα]45. (7. 

ὃ 505) Βρθοϊ γι ὑπ6 ΠἸπηἰ ὑ ]ο ἢ 5. πα 

ΟΠ αΙ 105 ὉΠ6ΘΙ γΠ]0 ἢ ὑπο ν ὑγθ ἴο 

πηαογίαϊςα ὑπ ἀπύϊε5. οἵ {πὸ οἵδοο; 

ΘΟΙΏΡ. Ομ τη 614, ϑ'γηΐ. ὃ 2ο7. 5. Θἢ 

πῸ αἰβυϊπούϊζοη Ῥαθύννθοη ανέγκλητος 

(΄ αἱ πο δοοιβαῦῃβ οβϑῦ᾽) δια ἀνεπί- 

λημπτος (“ἴῃ απὸ πα1]1Ὁ 7ι8έω οααδβδ 5βιὉ 

ΤΘΡΤΘΠΘΏΒΙΟΙΠ]8 ᾽), 586 ΤΊίτη. ϑψηοη. 1. 

Ρ. 31, 8π4 οομαρ. ΤΊ. 1. 6. 

11. γυναῖκας ὡσαύτως] “ ΠΠΟΠϊΕΊν ἴηι 

{{{:6 γχαλιη6γ7', νυ ιθτι θη ραρ δα 1 ὕΠ 6 ΒΔ ΠῚ 

οἵποθ." Τῦ 15 βοπιθινπαὺ αἰ που! ἰο 

ἀθοιάθ νι μϑῦμθυ, τι ὑπ6 Οτθοὶς οοτη- 

τηθηὐδύουβ ΔΠπα οὔπουβ, 76 81΄86. 66 ἴο 

ἀΠπαουθύαπα ὈΥ γυναῖκας (α) εὐὖνε8. οΥῇ 

{1.6 αἰδασοηϑ, Δαὐῃ., Οὐτῶν, ἩΠ1Π., δια 

85 ἀδβρεπάθηῦ ἴῃ βύσιούῦισθ οἢ ἔχοντας, 

Βρῃρ,. ; ΟΥ (Ὁ) αἰδαθοη 5868 ῬΥΌΡΘΊ, γυναῖ- 

κες Ῥεῖηρ τπι884 ταῦμπου ὑπδη διάκονοι 

((θια.), Βοιη. χνΐὶ. 1, ἴο ρσθυϑηῦ οομπἤτ- 

Βῖοῃ. ὙΠῸ τηᾶ80. ΤΠ16 οὔθ᾽ ῬΟΒΒΙΌ]8 

ἸηθουΡΓ. “γίνε οὗ ἀθδοομβ απο ἐπίσκ." 

(Βεζα, ὙνΊθβεῖον, Ολγοηοῖ. Ρ. 300) ἄοθ5 

ποῦ βεαῖϊῦ 0π6 οοπύοθχῦ, νυ Π] 0. ὑπ ΓΠ5. ΟἸ]Υ͂ 

ΟἹ διάκονοι; ΟΌΒ. ΕΓ. 12. Ηπύμονὺ 

ἀοίθηβ (α) οὐ ὑπ στοιπα ὑπαὺ ἴῃ ΟΠ 6 

Ῥανὺ οὗ 0π6 ἀθδοομ 5 οἵποθ (6818 οἵ 51ο]ς 

πα ἀοβιιπ6) ὑΠ|6 1} τυῖνοβ ταϊσ]ῦ Ὀ6 

ΠυΠρῚΥ ϑϑοοιδίθα νὴ {Πθη. 718 

15. ῬΙΔΌΒΙθ]6:; Πμθ. ΠΟΘ ΟΡ ψγ6 ΟὉ- 

Β6Ργ 6 ὑπ6 αἸΠδυθηοθ οἵ οἷαθβ ὕο ὙΠΟ ἢ 

ὡσαύτως ϑθοΙὴ5 ὅο ρΡοϊηῦ (ν61. 8, οἷ. 

1. 9, Τιῦ. 11. 3, 6),---ὐθιθ ογηϊββίοη οὗ 

αὐτῶν,---ὔμθ. οΥ̓ΘΥ ἃπι1 ῬΑΥΔΙ]6]Ίβτὴ. οἵ 

ἀαδΠΠο δ Ιοτ5 ἴῃ νοι. ὃ δ 11, ΘΟῸΡ]Θα 

τ ὑπ βυϊυαὉ]8. ομδηρθ οἵ διλόγους 

ἴο διαβόλους, ἃπα {10 Βα θδυϊαὐοπ οὗ 

πιστὰς ἐν πᾶσιν ἴογ ὕΠ8 Τηογ6 Βρθοῖῆο 

αἰσχροκ. (ΘΟ ΟΠ ΘΞΒ65 1067᾽6 ῬΥΟΌΦΡΙΓΥ 8]- 

ἸηΟΠ6 15, Οὐὔθὶοσ, Οὐ 8. 44. }οϑβέ. 111. Γ5. 

Ῥαῦ ἴῃ ὦ τπππο ΘῈ5. ἀθρτρο), --- πο 
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ὡσαύτως σεμνάς, μὴ διαβόλους, νηφαλίους, πιστὰς ἐν 
΄“ ’ “᾿ ΄“ Α 97 ’ 

12 πασιν. διάκονοι εστῶσαν μιὰς γυναικὸς ἄνδρες, τεκνῶν 

““ “. Ρ Α “ οἂ 9, ε Ν “-“ 

12 καλῶς προιστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἰκῶν, οἱ γὰρ καλως 
’ Ν « “ Ἁ “ Α 

διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καί 

πολλὴν παῤῥησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

ΘΌΒΘΠΟΘ ΟὗἨ ΔΠΥ πούϊοθ οὗ {πΠ6 σῦῖνοϑϑ οὗ 

“ἐπίσκοποι, ---ἃ γα ἸΑΒΌΥ {Π6 Ομ ἰββίοῃ οὗ 

ἍΠΥ ΒΡΘΟΙαΙ ποίϊοθ οἵ αοηιοδέϊο ἅἁυι ϊο8, 

ὙΠΟ ἴῦ ΤΟ] Ονν5 (γοτ. 12) ἴπ {116 δ 56 
οὗ {π6 τπθη, ψχ οδπ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἀνοϊά 

ἀθοιάϊπηρ, 0} ΟἾγυ8., τηοϑῦ ἁποῖϊθηῦ 

Πα Βον ΘΓ] τη θυ δχροβιύουβ (165, 

ΑἸῇ,, δγογάβνν., 4].}, ὑμῶῦ (ὁ) “ ἀΐαοο- 

γυδϑιθ᾽ ΓΘ ἤθγΘ ΔΠΠπ4164. το. Οπ {1Π6 

ἀαῦο5. οἵ {π6 οὔϊοθ, βθβ6 ΒΙΏΡΉΔΠΙ, 

Ἁγίῳ. τι. 25, ὃ54., δυίοον, Τλεβαι". 

8... ο]. 1. Ρ. 8δό4, Ηριζορ, Ποαϊ- Βη- 

γοεῖ. 5... ὟΝ ΟἹ. τπ|. Ρ. 3068, {Π6 βρβοϊαὶ 

ὑγθαῦθβθ οὐ Ζίθρ]θυ, ἐδ Ζίωοθον. οἵ 

“Τϊαοογῖ58. ΝΥ ̓ἴ6 0. τόγ78, δηὰ {π6 σοοῖ 

ΔΥΌ ἴπ Ὅπ6 Ομαγίογίῃ Τλουϊοιν ἴον 

Οοὐ. τϑύο. διαβόλους 

“ 5ἰαηαἰογ οι," “ἐγ ααίιιοογδ," καταλάλους, 

ΤΠΘΟΡΗ. ; ΟἿΪΥ ἴῃ ᾧπμ6 Ῥαβύ. Ἐρρ.: 

ὕν]οθ ἴῃ σϑίθγθηοθ ἰο τὐοηλοη,, Ὦθτο ἀπ 

ΤΌ. 11. 23; 0066 ἴῃ τοῖ. ὅο πιδη, 2 ΤΊτη. 

ἼΠ 5. 

ψΟΤα ἴῃ ϑυϊοον, 7 λεβαυν. ΝῸ]. 1. Ῥ. 

8.8 56. νηφαλίους κιτ.λ.] 

ἐϑοῦογ, ζαϊε]ι γι ἐν οαἱΐ ἐμῖηρδ.. ὙὍἉΠ6 

δνἹἀθηῦ ράγΆ 16] 15τὰ θθύννθθη ὉΠπ6 α81- 

Βοούϊοηβ ἴῃ νοῦ. 8, ἃπα {Ππ6 ρῥγθβϑηῦ, 

ΒΘΘΙῺΒ ὕο ΠΉΡΙΥ ὑμαῦὺ νηφάλιος [πὰ 105 

Ἰ06γ} τ η]πρ᾽; 566 πούθβϑ ΟἿ. ΥῈ.. 2. 

566 {π6 πϑϑία] αὐύϊοϊθ οα {Π6 

ΤῊ Ἰαβϑῦ απ] !βοαύϊοι, πιστὰς ἐν πᾶσιν, 

15. Βύα θα νΘΓῪ σΘΠΘΥΔΙΙΥ ; 10 οὗὁ ΘΟΌΓΒΘ 

ἄοοβ ποῦ ργεοίμνιαιο ἃ. τοῖ. ὕο ἀοιηθϑῦϊο 

68115. ἃ:ῃ οᾶγο5 (5666. Ἡ αθ]6γ), θαὺ τῦ 

ΘΘΡΡΆΙΠΙΥ͂ ΒΘΘΙῚΒ [ὯΥ ΙΏΟΤῈ ΔΡΡΙΟΔΌ]Ο ὅθ 

ΘΟΟΙ ΘΒ δύο] ἀ αὐ165. 

12. διάκονοι κιτ.Χ.1 ἘΣΧΔΟΌΥ {Π6 

5818. αὉΔ ΠΟ ΙΟῺ5 1π τεβρθοῦ οἵ {Π|61ν 

ἀοχηθαύϊο γοϊαὐϊουβ γθατυῖγθα τη {Π6 διά- 

κονοι ἃ5 ἴῃ ὕΠ6 ἐπίσκοπος : 586 ποῦββ 05 

ΘΓ. 2. 

13. γάρ] ΤΠ6 ἱππρονίδμοθ οἵ ἐπ 

οἴποθ 15. ἃ βιιβιοϊθηῦ νναυγαηῦ ΤῸ ὑπ6 

ΤΘΔΒΟΠΔΌΙΘΗ 688 οὗ ὑπ6 Ῥυθοθαϊηρ' γϑα α]- 

ΒΙΘΊΟΤ8. βαθμὸν... καλόν] 
“αᾳ φοοα «ἀογγθο,, Αὐτῃ., Αὐτὰ. Βαθ- 
μὸς, ἃ ἅπ. λεγόμ. ἴηι Ν. Τ΄, (γού ἃΠ 

Τοτῖο ἕοττη οἵ βασμός, Μϑοῖς, Ὀαῦ {πὸ 

ὙΕΓΥ͂ ΤΈΥΘΥΒΘ: ΘΟΙΏΡ. ἀριθμός, ἀρθμός, 

δια Τρ οπα]45.. Ογαΐμ. ὃ 253), μᾶ5 τϑ- 

οοἰνοα ἴπγθθ αἰ δγοηῦ Θχρδπδί]ο0}8 ; 

δἰθμον (α) “απ (οοοἰοδ᾽αδέϊοαι!) 86)», ἴπ 

ΤΘίδσθ πο ἴο δῇ δάνδποθ ἴο ἃ ΕΘ ον 

βρ τύ] οἵ οθ, Ζ0., «6τ., πα ΔΡΡΥ. 

ΟἾγυ5., αἷ. ; (Ὁ) “α ροϑβί,᾽ ἴῃ τοίθυθμοθ 

ὕο ὑπ Ποποσ 8 0]86 ροϑιθίοπ ἃ ἄθϑοοῃ 

οσουριθᾶ ἴῃ ὑπ ΟἸαγοῖ, Μαῦ., Ηα- 

ποῦ; (0) “ὦ αἰογγθθ,, ἴθ τϑίθυθμοθ ἴο 

{16 Ἰυδυτηθηῦ οἵ Οοα, «πᾶ ἴο {Π61Ὸ᾿ 

τονγασαὰ ἐν τῷ μέλλοντι βίῳ, ΤΠροα,, 

1)6 δγείίεβ, 4]. ΟΥὨ {8886 (α) Δρρϑᾶυβ 

ἴο Ὀ6. οα Θχθρθίϊοα! στόοιη8. ΟἸΘΑΓΙ͂Υ 

ἀπύθπαθϊθ (ορΡ. ἴἤο δογαάβυν.); [ῸΓ 

ΒΌΓΘΙΥ 500} ἃ σοτοιπηα οἵ ἐποουγᾶσθ- 

τηθηῦ ἃ5 Θοο Θ᾽ βῦϊ 08} Ῥ τη οὕϊοσι (γγῈ 6 

{15 Θνθὴ ἰβύογι αν ἀθιμοπβίτ 016, 

ννΒΙΟἢ. 15. ΔΡΡΥ. ποῦ {Π6 ο858 1π {Π6 ἢσβὺ 

ὕνγο θη ι 168) ΒΘΘΙΩΒ ΒΕΡΘΠΡΟΙΥ οαὖ οὗ 

ῬΪλοθ πη δῦ Ῥδι]᾿5 τποαῦῃ, ἃπα ρΓθ- 

ΒΟΥΨΕΒ ΠῸ ΠΑΡΙΠΟΠΥ Μ 1} ὑπ 511086- 

ααθηῦ ψογᾶβ. Αραϊπδὺ (Ὁ) ὕπ6 δου. 

διακον. 15. ποῦ ΤΊ ΥἸῪ ΟΠ] αδῖνθ, 8.5. 10 

ΤΩΔῪ Δα τη ἃ ταΐθγθποθ ποὺ ΠΘΟΘΑΒΑΓΙΪΥ͂ 

ἴο ἃ 7ϑηιοίε, Ὀὰὺ ἰο δηῃ ἐηυηιοαταίο μεϑῦ ; 

ὑπΠ6 περιποίησις οἵ ἃ σοοά ρμοβι ϊοη 

νου παὐιγα ν ΘΒ 6 δία β8οῆϊ (15- 

οἸατρθ οὗ ὑπ6 διμκονία. ΤῊ 6 ἀββοοϊαύθα 

οἴδυθβθ πόνον θυ, δηα {πὸ 86 οὗ {Π6 

ἔθ παῤῥησία, ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ Ὑἱ ἢ 1ἰ8 

το] δα]αποὺ ἐν πίστει 'κιτ.Δ., Ὀούἢ 

Βθθ τ 80 {Π0 {16 ἴῃ Πδυηομν ἢ {ΠῚ5 

ΘΟΟΙ δι ϑῦϊοαὶ τϑίθγθησθ, νυ Π1]6 οα ὑΠ6 

οὔποθ παπᾶ {ποὺ ροϊηῦ 850. νύν πϑίτι- 



ΠΤ: 40. 

1 νυῖΐθ {Π|15 ὕο σταγα {Π ν 
οοπαποῦ 1. {116 ΟΠ ΤΟ}. 
ΟΥ̓ ᾿ἰνίηρ (ἀοα ; νου ν , 

“Γαῦτα σοι γράφω ἐλπίζων ἐλθεῖν τὰ 
ἱ ’ “Ν ; Ἷ ων 

Βυθαῦ 15 Π6 ῃγϑύουν οἵ πρὸς σε ταχίιον" εαν δὲ βραδύνω, «να 1ῃ 
ΒΟΟ] 685, 

ΤΠ ἴο ὅπ μοβιύϊοι οὐ ὑπ ΟἼ τἰδύϊμη 

ἐν τοϑρθοῦ ἐο (τοα (868 πούίββ οὐ δ ρῇ. 

111. 12, ἃ Πα οοτηρ. ΗΘ}. ἴν. 16, τ “0 η 

11. 28, 11. 21), ἀπ ἀογῖνθ 850 ΥΘΙΥ͂ 

Ρἰϑα51016. ἃ βιιρρονῦὲ ἴπτου. {Π6 ΔΡΡΥ. 

ῬΆΓΆΠ16] Ῥᾶββαρθ, οἷν. νἱ. 10, ὑμαὺ νγϑ 

ἄθοῖάθ βοιηθννμαῦὺ ἀπ μθοιυαὐϊ ον ἴπ 

ἕδνουῦ οἵ (0), ἀπ τϑίεν βαθμὸς ἴο {Π6 

Βίβρ Οὐ αἰθ)7)66 ψ Π]1Ὸ ἢ. ἃ. [1 0} ὰ] 4115- 

οἰδαυθ8 οὗ {Π6 διακονία γγοι ἃ οαΐπ ἴῃ 

{Π8 δγβϑ οἵ (οὐ, 

ἑαυτοῖς.. .περιποιοῦνται] “ αὐγιυνΐ)6, οὗ- 

ἐαΐη, 707» ἐϊιοηυδβοῖνοθ,, ΟῊΪΥ Πογα διὴ 

Αοὐβ χχ. 28 (ἃ βΒρβθοῦ οἵ δύ Ῥδυ]}8) ; 

ΘΟΙΏΡΘΓΘ 4180 1 1688. ν. 9, περιποίησιν 

σωτηρίας, ΨΥΏΪΟΪ ΒΘΟΙΗῚΒ. Πα] ΓΘοῦ νυ ἴο 

Ὑἱ614 σομΒΙ ἀΘγ8 016 Βαρροῦῦ ἴο {Π6 ἔοτο- 

ϑοϊηρ ἰπὐεγργθύδύοη οὗ βαθμόν. ἘὸῸτ 

Εχχ. οὐ 6 τϑῆρχῖνθ ργοόποῦῃ ψ]Ὸ ἢ 

τη α]6 νϑυ 8, βΞ66 ὙνΊΠΟΥ, (τ). ὃ 38. 6, 

Ῥ- 23ο. 

τηδῖςθϑ ὕΠ 6 ῬΘΙΒΟΠΆ] τϑίθυθπμοθ ἃ 1100]6 

ΤηΟΓΘ οογίαϊη ἃπα ἀοῆηϊύθ: ὉΠ6 ἀαύο5 

ΤῊ6. ᾿πβθυ θη. ΠΘΙΘ ῬΘΡΠδΡ5 

᾿ οὗ 0Ὁπ6 ἀθδοομ ἰδ ΘΟΙΏΤΠΟΠΪΥ τ ἔθυθμο8 

Πξο οἔἤιον8. παῤῥησίαν] 

“δοϊαπι688,᾽ “Πα ποίδιη,᾽ α]ρ., ΟἸάτοτη.; 

ῬΤΟΡΘΙΙ͂Υ “ΟΡΘμμ658᾽ οἱ (Μυ]ς ν111. 32, 

Α]., δηα ἔγθαιθηῦν ἴθ δῦ «70Π1} οἵ 

“Ῥο]άπ685 οὗ “ρ}έεοοί,᾽ (Α οὐβ ἵν. 13), πὰ 

ἔπθποθ ἀογϊ ναῦν ὑπᾶῦ “ οΘομῇάθηοθ 

πὰ ὈοΙ]άπ655 οὗ βρί ει (ἄδεια, ϑι14 85) 

ἢ ΒΟ ἢ π6 ὈΘ]ΊΘνο 15. Ρϑυπηϊ θα 

μπᾶ Θποουσαρθά (ΗΒ. ἵν. 16) ἴο 80- 

ΡΓΌΔΟΝ 1185. Πθδνθηὶν ΒύΠθυ : τ 0Π 

ἢ. 48, 1. 21, ὧσ. ΤΠ6 ἀ86 οὗ παῤῥ. 
1η ΥΘίθυθπμοθ 00 ᾧπ86 ἤπδ] τανγαια 18 

ΟἸΘΟΥΥ ονϊποθὰ ἴπ 1 {ὁπ ἵν. 17. 

ἩσυποΡ ἀσρθθ ὑμῶῦ ὑΠ15 ἀογιναῦννθ 

τηθϑηϊηρ ΘἰννδΥ8. Υ565. ΤρΌτη, δ 185 

τηδυϊςοα ὈΥ, 115 σοποοτηϊ απ, πρὸς τὸν 

Θεόν, τ Φοῃπ 111. 21, ὧς. 

πίστει κιτ.Ὰ. ἀοεθ βθθῖὶ βύος. ἂη δ6- 

Ἡδεῖο ἐν 

Ἰυποῦ; αὖ ΔΠΥ ταῦθ 2 ΟΟΥ. νἹῖ. 4 (ἀ6- 

ἀυαοοα ὈγΥ ἩυΠΘΥ), ννμθγθ ὕπμουθ 18. ΠΟ 

5111. Δ αἸΌῖοπ, οαηποῦ θΔιιβ1 Ὁ]. 6 

ΘΟΠΙρδΡΘ ὦ υῦ ὑπ6 ργθϑθηῦ ὁ886 : 866 

1)6 νθυίθ ὧν ἴο0., νυ ῖιοβθ ποῦύθ οὐ ᾧΠ185 

Ῥάβϑαρθ 15 [Ὁ]] ἀπ α οχρ]οῖῦ. 

ἐν πίστει κιτ.λ.7 “ὧν ζαϊέϊ, τοϊιλοἶ, 18. ἴη 

ΟἸιγϑέ .}. ῬΥ {πὸ ᾿πβϑιύϊοη. οὐ {π6 

ΔΥ 1016. (οοταρ. Οἢ. 1. 14, 2 ΤΊτη. 1. 13, 

111. 15, 8].) ὕννο πιοπηθηΐβ οὗ ὑπουρηῦ 

δΥΘ. ΘΧΡΓΘΒΒΘα, ὑΠ6 ἰαὐίον οὐ συμ] ἢ Θχ- 

ῬΙΔ τ. Πα θη ϑηοθ5. ὕΠ6 [ΌΥΠΙΟΙ: “ἴῃ 

Πα (πίστις νγὰἃβ ὑπ6 [ουπάδυϊοη, βαὉ- 

βυνωύατη, οἵ ὑμθ παῤῥ.), ἐἄψιιο ἴῃ. ΟἿ, 

468. σο]]οοδίῶ ; 5686 ΕγιῦΖ. Ποην. 111. 2.5, 

γΟΪ. 1. Ρ- 195. ΤῊΘ δγίϊοϊθ 15 ποῦ αἡ- 

ΘΟΙΠΙΠΟΗΪΥ οτηϊ 64 (64]. 111. τό, ΕΡΗ. 

ἰ. 15, (Ὁ]. 1. 4) οα. {{Π| με ϊποῖρ]8 οχ- 

ῬΙαϊπθα ἴῃ πούθϑ οὐ ρῆ. 1. τ5. Οἱ 

[86 ταϑϑηϊηρ οἵ πίστις ἐν, οορ. πούεβ 

οη 6ἢ. ἰ. τό. 

14. Ταῦτα] ᾿“17}ε86 ἐλέηρϑ," ποῖ 

“Λούδιηῃ δρίβύοϊδιη, Βϑηρ., θαῦ ΠΊΟΓΘ 

ῬΓΟΌΔΡΙν “Ὁ]16586 Τουθοοΐησ νυ] ἀἴγθο- 

ὑ1οη5,᾽ Ηλι. Τῇ δύ Ῥδὺ] πὰ Πογθ 

Δἀορύθα {Π6 δριβύοϊυυ δουῦῖδῦ (οομιρ. 

ποῦθϑ οὐ (Ταΐ. νἱ. 11), ὑπμ6 Ἰαδίθυ. σϑίου- 

606 ψου]α μῶν θΘθὴ ΠΘΔΡΪῪ οοιαϊη. 

ΤῊΘ ιι588 οἵ 7π6 ργυθβθηῦ Ἰθῶνθϑ 10 ΤΏΟΓΘ 

ἀουὐξα], πα ὈΙαΒ τι Ιοοὶς ὑο ὑπ 6 σοη- 

ὑοχῦ; {1118 (Θοτηρ. ΨΘΓ. 15) σου Π]Ὺ 

ΒΘΘΙῺΒ ὕὅο [Ππηὖὺ ταῦτα ἴο “δΒιροιίονῶ 

11ὰ 46 ΕἸ ΡΙβοορούιιπι ΠΙΔΘΟΠογ 118 

οἰ οΙ15,᾽ (οὔ. ἃρ. Ῥο]. ϑγη. Ομ {μὸ 

1568 Οἵ γράφω ἃπά ἔγραψα, 566 ΝΥ π6Γ, 

ΟἹ δ. 10. ΒΡ. 210: ἐλπίζων] 

“λορίη,᾽ ΟΥ̓ τηοῦα ἀἰβἤηϊε]γ, “ ἐβοιῆ, 

7 λορο,᾽ {π᾿ ρατῦ. πανίησ 105. σογιοοδϑῖυο 

ἴογοθ ; 5866. ΤΠ) οπ8 148. (ἦγ. ὃ ὅτι. 7Τ}86 

ϑοῦα ἃ] γϑαβοι οἵ [ν15 νυυϊθϊηρ' 15 1πη 1168 

ἴῃ ὑΠ|6 [ΟΠ] Ουυηρ' νθυ86, ἵνα εἰδῇς κιτ.λ. 

τάχιον] “Ἴ1076 χιοϊίν ,᾽ ποῦ, οἢ {Π8 

ὁη8 Βαμα, “ Θομρδ1. ΒΟ] αὐὶ Ιοοο ροβῖ- 

ὕατ᾽ (ΒεΖὰ; τάχιστα, Οὐ), ΠΟΙ, ΟΝ 

{π6 οὔπθι, νῦν να οοῖ ΘΟυρΡΆ. ἔΌΓΟΘ, 

“ΒΟΟΠΘΙ ὕῆϑη ποι νγ1]ῦ πθοα ὑπ 686 1ῃ- 

βΒύγιουΟμΒ᾽ (ΝΥ ΊΠΟΥ, 6". ὃ 35. 45) Ὀ- 217), 

Ὀπαῦ ῬγΟΡαΙγ νυ] ἃ ἵποτθ 8 ρρυ 655θα 

10) 



δ0 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

“ «- ἧς “ 

εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν 

ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀλη- 

ΘΟΙΠΡ 81". ΤΘἴθυθημοθ, “ΒΟΟΠΘΡ ὑμϑῃ {1656 

Ἰηϑυσ ποῦϊοβ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘ,᾿ “ΒοοΠΘΓ ὑῃδη 

Ταπίϊοῖραΐθ." ὅσο᾽ν Θοπ Ραγαῦ 85 οἴῃ. 

ΤΟΙ ὅο [Π6 Βα ρργθββϑὰ [66] 1Πηρ5 οἵ {116 

ϑιιἰ7οοί ; οοταρ. ΤΊθαπο, αὐ διϑι. Ρ. 86 

(64. (416), παιδίον, ἂν μὴ τάχιον φαγῃ; 

κλάει. ΤΊ τϑαάϊηρ ἐν τάχει (]Ζαοίνηι., 

ἢ ΑΟΙ)}) 5θοτὴ8. ΟἾΪΥ 8) Θχρ]δῃδ- 

ΤΟΡῪ 9088. 

15. βραδύνω] “7 5λοιιία ἐὰν ;" 

ΟἸΪΥ δι ἃπα 2 Ῥϑί. 11. 9. Δ ΊΘΒΘ]6ν 

(ΟἸινογιοὶ. Ὁ. 315) Τοίευβ ὉΠ15. ὕο {Π|6 

ῬΟΞΒΙΘΙΠΥ οὐ {πΠ6 ΑΡροβί!θ᾽ 8. ἸΟΌΤΙΘΥ, 

Ῥϑεθᾶρ5 ἰο τθῦβ (Ρ. 347), Οὐ ὕο 501Ὲ6 

ῬΊδοθ π6 μδα ποῦ ἱποϊ πα θα ἴῃ 1115 οὐἹρῚ- 

τ] ρῖδπ. ΤῊ18. ἐδ ιν ᾿πνοῖνοθ ὕΠ68 

Βαρροϑίθίοιι ὑμαῦ ὑπ ἘΠΡΙΒ016 ννὰβ νυ τὶῦ- 

ὕβῃ ἴπ ὑπ ρουϊοὰ ἱποϊπάθα ἴῃ ὍΠ6 

Αοἰβ,- ον ον. μονναν (5886. πούθϑ 0 

ἢ. 1. 3) ἀοθβ ποῦ βθϑῖὴ ῬγΟΡΔΌ]8. 

οἴκῳ Θεοῦ] “ἐμ λοι86 οΓ σοα ;᾽ οἴκῳ 

Ῥεΐπρ' ΔΠΆΤ ΠγΟτι8. δἰ ὑπ οι οὐγίηρ ὕο ὉΠ 

Ῥγθρ. (Υ̓μθυ, αν. ὃ το. 2, Ρ- 114) οὕ 

{π6 Δπαυ σου ρθη. ὙνΠΙΟΝ [Ο]]ονν5 ; 

οοΡ. Μιάά]θίομ, 6». 4γὲ. τιπ. 3. 6. 

ΤῊῖ5. ΔΡρο!]αύϊομ, ἀουϊνθα ἴροτη. {16 

ΟΙΑ Τεβῦ., ὑιμθιθ 10 ἀθπούθβ ρηἼηναν 

6π6 ὑβθιηρ]8 (2 Ομγοη. ν. 14, Εἴζγὰ ν. τύ, 

81]... οοιηρ. Μδθθι. χχῖ. 63) Ὁ ηα δεουηε- 

αγὶίψ ὑπ6 οΘονθηδηῦ-ῬΘΟΡ]6 (ΝΌτμΩΡ. χἰ!. 

7, Ηοβοθδ ΥἹ]. 1), ὑπο86. δπποηρ' ΠΟΤ 

Οοα βρθοῖδ!ν ἄννοῦ, 18. Βα  ὈΪῪ ΔΡ- 

ΡΙΙοα ἴῃ {π6 Ν. Τὶ ἴο ὑπ6 ΟΠατο!",--- 

ΕἰὍ που νϊοννεα ἃ5 {Π6 Βρ᾽τῦπ}] θα] 1 η σ᾽ 

Μ]ΠΙΟἢ γεβὺβ οη. ΟΠ γϑῦ 5. ὕΠ 6 δουπθὺ- 

βίοπθ (Ερῃ. 11. 20), Οὐ ἃ8 ὕπθ ὕψι 

ὕθιρὶ8 ἴθ Ποῦ ΟΠ τοῦ 15. 0Π86 ὑγιθ 

Ἡ]οῖ Ῥυϊοδὺ (Π 60. 11. 6, τ Ροῦ. ἵν. 

17); 886 Εγαυα, Ζοσηναί, ὃ 4068, 

ΟἹ Τὸ 0. 905. ἀναστρέ- 

φεσθαι] “τὐαΐ, λανο (ἐἢ}) σογυνεγ) δαϊίογν 

ἦν. Τῦ 15 ἀου θυ] ὙΠ ῦμοσ ὉΠ18. νϑυ Ὁ 

ἴβ ὅο 6 ὕἤδκθη (α) δΌβοϊαθθυ, “Ἰιονν 

τη οὐρηῦ ὕο ναὶ, Ῥθῖ]6, Ἡαύμον, 

81.; οΥ (0) 5ρθοίδ!ν, σι σϑίθυθηοο 

ΤΊ πη οὐ], “μουν ὕμου Ουρι οϑὺ ὕο γ ΔΚ, 

Ἄιυς 96. ΝΠ" δ᾽. ἘΠῚ ΕΙ ΠΉ ΓΕ 

ἀραϊηδὺ (Ὁ) ὑδαῦ ἴῃ ν]αὺ Ῥγθοθάεβ 

Τιταούμν πὰ5 πὸ δοῦϊνο Θου 88 5δσ με 

ἰο μΐτη, θαῦ ταῦμϑν ὑπ6 βαρονγνίβίομ οὗ 

10 ἴῃ ΟὔΠΕΥ5 ; ἃ5. ποννθνϑι ἀναστρέφ. 15 

ἃ “νοχ τηϑαϊα᾽ ψ}]οἢ ἀ065. πυὖ τπᾶτκ 

ΤΏΘΓΘ δούϊνιιϊο5, Ὀπῦ ταῦθ οομάιοῦ 

δηἃ ἀορουηηθηῦ 1π 115. τιοβὺ ᾿ποϊ αβῖνθ 

τοίθυθ ποθ (οοτηρ. ΠΡΙ.. 11. 3, ψοτο 1ὖ 

Ο]ο5.1γ }ΤΟἸ]ον 5 ὑπὸ Ἠεθγαϊβθϊο περιπα- 

τεῖν),---ὰθβ ὕΠ6. δχρ!οαῦνα οἴδιιβα ἥτις 

ἐστὶν κιτ.Ὰ. ΒΘ61η5 ἰηδθη θα ὕο ᾿Π|Ρ ΓΘ 38 

οα ΤΊπούμν ὑπ στθαύηθβϑβ οἵ 1}15 οἶἰκο- 

νομία,---ἃτι ἃ5. ὍπΠ6 θχρῶπϑίοι οἵ οἷκ. 

Θεοῦ ποτὰ {π βρεοίαὶ οὈ σον ονθν 

νι ΒΙοἢ. Το Υ ργθβὶ 484 ἰο ὕΠπ6 ψεποναΐ 

146α οὗ ὕπ6 πΐνογβαὶ ΟΒΌσΟΙ. ἱπιν ον 5 

ΠΟ ΓΟᾺ] αἸΠΠουΤΟγ (566 1)6 ὟΥ.), 10 566 Π}8 

Ῥεϑὺ ἰο δάορῦ (ὁ) ἃπα 1ἰτηϊῦ ἀναστρ. ἴο 

ΤΙ οὐπν : 50 τὶ ρ ΠΥ ΜΝ α]ο., ΟἸΆγότη, 

ἥτις] “ὐλίοῆι ἡπαεοεὶ , ΘΧΡΙΔ ΤΙ ΔΙΟΥΥ τι86 

οὗ {π6 ᾿πά θῇ, σϑ]δύϊνα : ΘΟ ΡΑΤΘ ποῦθβ 

οὐν (ταί. ἵν. 24, ΏΘΤΘ ὑΠ6 1565 οὗ ὅστις 

ΓΘ ΘΧρ δ ηθα δὖ Ἰθηρίῃ. Γ 

ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος] “ἐλ6 ΟἸιι»οἶ, 

07 ἐ]ι6 {ἰυΐηι (Το " ἴα] ον ἀθἤπιύίοι οἵ 

1π6 οἶκος Θεοῦ, οὐ ὑπΠ6 5146 οὗ 105 ἐη- 

ἐογηαΐ ἀα 8ρΥγίιαί ΟἿοΥΥ : τὖ ννἃ8 πὸ 

τηδύθυϊα! ἴλπ6 (“ΟρΡρομπῖθαν ἴ8πο Τ᾽ δ Π86,᾽ 

ῬΘπρ.) οὗ ἔαδϊβθ ἀθδὰ ἀθιῦϊοβ, δα ἃ 
Τἰνίηρ ἃ πα Βρ υἸῦα] Θοτηταιπῖῦν, ὃ 118 

βύγεδι. (5806. ΟἸβῃ. οὐ Π͵αΐί. κνὶ. τ8) 

ΟΥ̓ Ῥοϊίθνθιβ ἴῃ δὴ βνϑι-νπο Οοά. 

᾿Εκκλησία ἈΡΡΘδΥΒ ἴο πᾶν ὕνψο πηθϑπ- 

ἴῃ 98, ΔΟΟΟΡαἸηρ ὕο 0π6 οοπθοχύ πὰ {Ππ6 

Ῥοϊηὺ οἵ νίϑυν ἴῃ ΒΟ ἢ ἰὖῦ 15 τοραγαθα. 

Ομ {π86 ομα πδηᾷ, ἴῃ δοοογάδποθ νι ἢ 

108. ΒΙΠ1Ρ16 οὐγιποϊορῖοα! Βθη856 (Δ οἵβ χῖχ. 

30). Ὁ ἀδποίεβ ἃ ΟΠ τἸβυϊα ΘΟΠΒΥΘΡΆ, ( 

(ἰοη (τῶν πιστῶν τὸν σύλλογον, ΤΠ 6οα.-᾿ 

Μορβ.), νι ᾧ ἸοοᾺ] γϑίθγθμοθ οὗ 

ΘΥΘΔίΘυ ΟΥ᾽ 1655. δΔιηρ!π48 ; 566 ΘΧΧ. ἰπ 

Ῥϑάγβοι,, Ογεθα, Ατῦ, τχ. ΝΟ]. 1. Ρ. 307 

(64. Ῥασθο) : οὐ ὅΠ6 οὔμϑσ, 10 Ἰηνοῖν δα 



ΝΕ 

111. τό. 5] 

[2 ν ξ ’ὔ 3 Α Ἃ, “ἢ “- , 

θείας. καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας τό 

τύ. 

οἵ τηοάθυῃ οὐ 65. 

ὅς] 8 Τῆβοϊι., Πιαοσΐηι., Τγοσοῖίο5, 4 7... Ἰοναῖ8., ἃν ἃ ΔΡΡΥ. ὕΠ6 τη] ουἹῦν 

Θεὸς (1 60.) 15 δΔαορίβα Ὀγ 2711,  αί)ι., Βοϊιοίξ, βουθ οοτη- 

τηϑηὐαίονβ, [,.60, Μδοῖς, Βαγίομ, Ῥ6116, 4]., δηα, 1 οαρηῦ ποῦ ὕο 8 ΒΙΡΡΙΒΒΒθά, 

ΒΌΤΩΘ οἵ οὔτ Ὀθδῦ ΕἸ ηΡΊ 5} αἰνῖπθθ, Βα], ΝΥ ύθυ!απα (Υ0]. τι. Ρ. 158). 

(0) Ὃς [15 τοδὰ ψῖῃ ΑἹ [ἐπεϊβριίαθίῳ: ἴεν οὗ δνϊάθηοθ ἰβ ὈγΊΘΗν ἃ8 [0]]ονν5. 

ΤΠ6 βὐαύθ 

τη αὖθ ῬΘΓΒΟΠΔΙ ΠΡ Θοὐϊοη ; 588 ποίθ, Ρ. 104] ΟἹ [ΤΊβο. ηοί. (οα. βρλγν. ὃ 7, 

Ῥ. 39] Εδὲ (666. θβῖον); 17. 73. 181; ὅτι. -ῬΒΠ., Οορῦ., ὅδῃ., Θοὐμ. ; αἰδὸ (ὃς 

ΟΡ ὃ) ὅυυ., Ασ. (Εγρ.), Ζ., Ατηι.; 

Ἡΐδγοη. ἐπ βαίΐαην 1111. τι. 

411 Τιαῦϊῃ ΕῈ, 

Ογτ., Τπθοᾶ.-Μορ5.. Εριρἢ., (6]88., 

(2) ὃ ψῖῦ 1; ΟἸδιόπη., Ν᾽ αἱρ᾿; πθὰυ]ν 

(3) θεὸς ἢ Ὀ3ΚΤ, ; ΠΘΔΡΙΥ 81] τηβ5.; Ασδθ. (Ῥο]υ6].), 

51αν.; Π14., ΟἾτυβ. (1 566. ΤΊ 6165, Ρ. 227 ποθ), Τ]πθοά., ἘαύΠ4]., Πλδτηδβα., 

ὉΠ 6 τηθϑηΐϊηρ 8πα δαὰρίαίϊοι οἵ ΠΡ 

1ῃ. ὑπ Ο. Τ᾿., πα ἀδποίεβ ὑπὸ Νον- 

] Οονοπαμηῦ Ρ60016 οἵ αοα, ν 10} 5ρ᾽ γι ὑπι8] 

ἔτοϊοτσποο ἴο Π6ὶ} βϑογδιυθηὐδὶ τ ΠΊῸ ἢ 

ἴ} ΟἸγιδῦ ἃπα ΘΟΙ ΟΠ 10} ΟΠ6 

Δπούμ θυ ; 5686 6εβ8ρ. Βρ. ΤΆν]ον, 7 ήβδια- 

δῖνο, Ῥατὺ τι. τ. 1, ΕΡγαγά, Ζοσηκαέϊἠ, 

8 46γ, ΝΟ]. τι. Ρ. 392, πα {Π6 νϑιΐοιιβ 
ὈΒΑΡῸΒ Οἰὐα Ὀγ ϑαίοον, 7 Δόβαι". 5. ν. 

ΜΟΙ. 1. Ρ. 1ο4956. στῦλος κ.τ.λ.] 
“ραν απνὰ δαϑὲὶβ οΓ᾽ δα ἐγ], πο ἕν 

διὰ δυοῖν (-ΞΞ “ΠτΙ]υ-ογυουπαθα,᾽ Βα ηρ,, 

ῬΘ116), θὰ ἃ οἸἰϊτηδοῦϊς ρροβίθοι ἴο 

ἐκκὰ. Θεοῦ ξώντος,---ἀοἤπίηρ, τυ] ἴη- 

αἰγθοῦ Δ] θῖοη ο πβοθηῦ ἃπα ἀδ6- 

γο]ορίηρ μοι βίθβ (5686. οἷ, ἵν. 1 86.), 

{86 τι ποθ, οἴἥοθ, ἃπα νοοδύϊο οὗ 

ὑπ ΟἸατοι ; στῦλον αὐτὴν καὶ ἑδραίω- 

μα ἐκάλεσεν, ὡς ἂν ἐν αὐτῇ τῆς ἀλη- 

θείας τὴν σύστασιν ἐχούσης, ΓΠΘΟάοΙ 8. 

Ἄγ εγ ὕπϑῖ8 πὸ μάγοι, ὑποσα νου] 8 

ὯΟ Ὑν]ῦΠ 658, ΠῸ ο,ΔΙ Δ οἵἨ ἁ διό Πῖν 68, 

Π0 Ὀᾶβῖ85, πούμιηρ Δ ΠΕΥΘΟΠμ. ΔΟΪςπον- 

Ἰράσαα ὑγαῦ οου]ὰ τϑϑὺ. ΟΠ υβοβίοιη 

δαορίβ ὕπ6 τὶρῃῦ οοηπθχίοη, θαῦ ἴη- 

νϑυΐβ Π6 βίωοτηθηύῦ, ἡ γὰρ ἀλήθ. ἐστι 

τῆς ἐκκλ. καὶ στῦλος καὶ ἑδρ., τη ]5511ρ᾽ 

ΔΡΡΥ. ὕ86 οὈνιοιβ αἰδύϊπούϊοι. Ὀθύνγ θη 

ταῦ ἦπ ἐμ6 αὐδίγαοί, ἀνὰ ὑταθῃ, ὑπ 6 

βδνίηρ' ὑγαὺῃ οἵ ὉΠ 6 ὐο8ρ6}], ἃ5 γευεωίεε 

ο ἅτ δοκπον]θαρθα ὈΥ Τπ6Π ; 6010. 

ΑΥ]ΟΥ, 7 ἰβϑιαβῖυο, Ῥατῦ 11. 1. 1. 2. 

Θ΄ΌΟΠ. ΒΘΘΠῚΒ5 ὅο 6 {Π6 ΟμΪν πϑύαγδ] οοη- 

δὑγαούϊοη οὐ ὕπ6 οἰαθθ. Α οἷοβθ δσοῃ- 

πϑχίοῃ εὐὐέ, εὐλαΐ ΚοϊϊοιυΒ (καὶ ὁμολ.), 

85 ἢδ5 Ὀδθη δανοοαίθα ὈΥ ΕἸ ΡΙΒΟΟρΡ τ5 

{{π|8|. ΤΠ δοῖ: ἘΝ τὸ 8: ΔΌΟΙΞ τὸ Ρ᾽ 271) 

Πα οΟὐΠθυ5. (10 15. ὕο 6 ἴϑᾶγθα τηϑῖη]ν 

ἔγοτη ΡΟΪΘΙΉ 108} Τ68.5018), 18 ΔΙ1|κ6 ΔΟυταρύ 

(μογθ Ῥεῖπρ' πὸ οοῃπηθοίϊηρ' Ρᾶγίϊ0168), 

ἸΠοσῖοα] (ὦ βύγτομρ βιιδβίβπίϊνναὶ Ὀθὶπρ᾽ 

πη θα τνῖῦἢ ἃ σνϑὰκ δα]θούϊναι! ργθάϊοα- 

ὑϊοη), ἃ ΠΟΡΘΙΘΒΒΙΥ ἃ ]ῆο]4] : 5668 

7)6 ει ἐπ ἰοὺ. Τὸ τᾶν "8 δἀάθά 

ἐπδὺ στῦλος τι ἑδραίωμα (ἅπαξ λεγόμ.:; 

ΘΟΙΏΡ. θεμέλιος, 2 ΤΊηι. 11. 10) ἄο πού 

ΔΡΡΥ. ἴπνοῖνθ ΔΎ το! ὑθούαγαι 811ὰ- 

βίο ὅο μϑδύπθῃ [θη ρ]65, ὠς. (Του Πηρ, 

Οὐ8. Ατῦ. 66, Ὑ0ο]. 1. Ρ. 217), θαὺῦ δι 

ΟἾΪΥ ΒΙΠῚΡ]6 τηθῦδρ ΠΟΥ 68] ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ 

οὗ {Π6 δέαῤ ϊέμ ἀνα γμογηναηεηοο οἵ {π6 

ΒΌΡΡΟΓΌ: 8868 ὕπθ οορίοιιβ {Ππ|πϑῦγα 08 

Οὗ ὉΠ185 Ῥᾶββαρθ ἴῃ ϑυίοον, 7 }εβαιγ, 

Ψο]. τ|. Ρ- το42---τούό. 

τό. καὶ ὁμολογουμένως μέγα κ.τ.λ.] 

“Ανὐά οοη [586αἶη, οὐ ὑπ ϊἸβριυίαῤίν, σφ» οαΐ 

(1. 6. ἄδορ, ἘΡΗ. ν. 32) 18 ἐδ ηυψϑέεν, 
ρ Υ͂ 

ὅτ. .59 Δῆμο [νϑῦθ τηδρ- 
Ὗ ἜΤ ἜΣ 

ἨΌ1Ὶ] ΘΥΓ.; “ΠΘΙηΟ (5011. οἵ {ῃοββ ἴο 

ὙΠοτη ὑΠ18 μυστ. 18 τθνθ81]64) οαϊ τηΐοδ, 

ΒΦ ἢ 86 ἸΏ ΘῈ 015. ̓ πϑϑὺ 46 δᾶ γθ ρούβϑῦ οοτ- 

ὑγονθύβίαμι τηονογο, ΑἸίτηδηη, 77]εἰοί. 

Ιο, Νο]. 11. Ρ. ΖΔύδ. ΤΗδ καὶ 15 ποῦ 

ΒΙΠΠΊΡΪΥ οορυϊαύῦϊνθ, Ὀπὰὺ Ποῖ  θη5. ὉΠ6 

ἴογοθ οἵ Ὁπ86 φγβαϊοδύϊοι, “γεβ, οοπ- 

[ ββθάϊυ στθαῦ,᾽ ἀο.; οοιηρ. Ηδρύαηρ, 

ΟΝ τ Καὶ ἘΠ ἃ; ΜΟΙ τ ΤΡ. 145: 

2 
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μυστήριον, ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύ- 

ΤΊοορΙ., (οαπι.,--Ἰρπαῦ. δρᾶ. τὸ (Ὀπὖῦ νϑνν ἀοαθ[α]). Α μΒαπᾶ οὗ {π8 τῇ 

οοηῦ. Βὰ5 ρυθῆχϑα θε [ο ος ὑπ γθδαϊηρ οὗ δὲ ; 888 ΤΊδβο}}. δά. τηα]. Ρ]αῦθ ΧΎΤ,, οΤ' 

Θοῦῖν. Οοἰαίίον, ὁ δὲ, ἰαοβίτα. (1 3). Οπ γονίθνίηρ 0Π158 δνιάθηοθ, ἃ8 ποῦ 

οπΪν, ὑπ τποϑῦ ἱπηροτίαπῦ [Τποῖ] ΜΈ5., θαῦ αἷξ ὑπ6 ᾽ν. οΙά6ν ἐμδῃ ὑπ 708 

ΘΘΗὐΠΤΥ ἅτ αἰβυϊ ποῦ] ἴπ ἕανουγ οὗ ἃ γείαξζυε, ---ἃ8 ὃ ΒΘΘΠῚ5 ΟἸΪΥ ἃ [μα ὐ]Π1ΖΙ Πρ’ 

νατϊαϊΐου οὐ ὅς,--απαὰ Ἰαβυϊν, 885 ὃς 15. ὍΠπ6 τῆογθ αἰ ΒΠοα]Ὁ, ὑπο} σϑ!]ν 086 τῆοτΘ 

Ἰπ 6110 1016. τϑδαϊηρ (Η οἴππαπη, ϑολνῖδ. Ν᾿]. 1. Ῥ. 143), δ. ΟἿ). ΘΥΘΤΙΥ͂ ΤΘΆΒΟΠ 

πιοτὸ ΠΠΚ ὶγ ἴο πᾶνϑ θέβι ομδησθιὶ ἱπίο Θεὸς (Μασθάοηϊιβ 15. δούαδ!!ν βαϊα ἴοὸ 

μῶν θθθ Θχρϑ θὰ ἔου τηακκίπρ [Π6 οπλπσ», Γῖθον Το. δγευ. ὁὰρ. [9) ὉΠ νΐθο 

γονϑῶ, νν8 απ μοϑι θα πον ἀθοῖάο πὶ ἕδνοιγ οἵ ὅς. Βὸτ Τατῦμπον του πηαῦϊοη ΟἹ 

{π|5. Βα θ᾽θοῦ, 5686. Οὐ Ἰοβθδοι, ὅψη. Οὐ. Ν οἱ. τ. Ῥ. 8. 54. ΤΎΘρΌ]165, δηοα 

Τρχὶ οΓ Ν.Τ. Ρ. 227, ᾿ϑανίάποι, διέδί. Οὐ ϑἱοίϑηι, οἷν. 66, Ρ. 828. 

Θθνοσαὶ οχχ. οὗ ἃ β᾽ πηι] π56 οἵ ὁμολ. 

Ὅ16 οἰδθ Ὀγ ὟΥ οἰβύθιη δῃὰ ΒΆΡΠΕΙ ἐπ 

ἰοο.; Δα Φοβθρη. “πί. 1. το. 2, ἣν δὲ 

τοιοῦτος ὁμολογ., ἰδ. τι. 9. 6, ὁμολογ. 

Ἑβραίων ἄριστος ; 866 450 Ό]ΘΕΓ, 

7)εβαλιιγ". Ν' ΟἹ]. 11. Ῥ. 479, ἃπα ΑἸ Δ πη, 

ἰοο. οἷξ., νυ θυ ὕμογα 15 ἃ ἀἸἰβουββίοι οὗ 

ΒΟΙΗΘ τηϑυϊῦ οἢ ὉΠπῸ ὙγΠ0]6 ν8ῦβ6.- 

τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον] ΄“Ἀἐλ6 

ηιγδίονη 97 φου γο88,) “ἴρβὰ ἀοούμπηδ 

Δα ἀπλπι. ΟἸΠΠἶβ. Ῥἰθύαθ βῖνθ ΤΘΪο 10 

Ομ υϊϑθύϊαπα, τοίου θυ, ΤΙ τηϑηῃ, 

Αγηοη. 1. Ῥ.- 147: 8586 ΠούβΒ ὁ ΨΘ1. 9, 

ΜΉΘ γα {πὸ σϑη. 15 ἱπνθϑυραθα, 

ὃς ἐφανερώθη κ.τ.λ.1 “τὐλο τὐαϑ ηϊαηΐ- 

ερίοα ἐπι {16 Πε5.. ΤΠ σοπδύγπούοῃ 

οαπποῦ 6 οἰΐμπου βαὐβίδουου Υ ΟΥ 

σνατητη ἸΟΆΠ]ν Θχρ]αἰπθα. ἀπ]6 88. ὙνΘ 

ΒΟΤΘΘ ἴο ΔΌΪ46. Ὀγ ὑπὸ Ρ᾽δίῃ ἃπα ριὸ- 

ΡΟ τποϑηΐηρ οὗἨ {π6 τοϊαὐῖνθ. Πνὰ8 

ἀπθη ὃς ἰΒ ποῦ δια ρμδίϊο, “Ηθ ψΠο 

(ΤΊ 1165, 27. Τοΐ, Ῥ- 278), ΠΟΡ “Ἰη- 

οἸπαϊηρ ἴθ 0561 θοῦ] {Π6. ἀθιηοη- 

αἰταίῦῖνθ απα τοϊαύνο᾽ (αν! άβοι, διϑί. 

Οὐἱε. Ρ. 8406,-- ἃ ΜΕΥ ἀουθ α] Ἀ556Γγ- 

θΐϊοη ; οορ. Πᾶν, Ζ)οοΐγ. οΥ {7.6 Ποίαΐίιο, 

8 το Ρ. 3; ὃ ύο, ότ. Ρ. 98),--ποῦ δῦ8ο- 

Τατα, “θορθ! δῦ ααἱ᾿ (ΝΜ ΑὐΠ165.:  οΠη 

Ἰ Ὁ, τ 521, ἸΌτΩ: 11 23; ΤΊ ΘΟ]; Μη]: 

37, 1 Φομῃ 1. 3, ἅτ ᾿γγϑίθναπί, θϑῖηρ 

ΟὨΪΥ ΕἜχχ. οὗ ἂμ ε]]ρβὶβ οἵ {1Π6 

ἀοιαοπβίσ.),. ποῦ, Ὀν ἃ “Θοπβίγποίϊο 

δα 5οηϑαχα,, ὕπ6 το]αὔϊνα ἴο μυστήριον, 

ΟΙἸ5|ι. (00]. 1. 26, 27 ἰδ πὸ ΡΆΓΔ}]8], 

Ῥδίηρ οὐ] Υ ἃ ΘΟΤήτηομ ο858 οὗὨ δἰύγϑο- 

{οη, Υίπου, ΟἿ. ὃ. 24. 3, Ρ- 150],--- 

Ῥυαῦ 8 ὃ τεϊαύίΙνθ 9 δ8ῃ οπιιίεα 

ὑπουρὴ ΘΒ] τθοορ δε δηῤθοθαθηΐ, 

νἱΖ. Ομ τῖδῦ; 5ὸ Πὲ ΝΥ εἴδβ, ἃπᾶ ΔΡΡυ.Ἅ 

ΑἸῈ, (νβοβ ποίβ πονονθι 'ἴβ ποὺ ρϑῦ- 

ἔθοῦ]ν οἰθασ). Τὸ τοΐοσ τ ο 8 Ῥγθ- 

οϑάϊηρ Θεοῦ (δγονάϑυν., ᾿πίθγθ 8) 

ΒΘΘΠῚΒ ΝΘΓΥ͂ [ογοΘα,, ΘΒ ΡΘΟΙΆ ΠΥ ἀἴῦογ {116 

τηδοσνθηύίοι. οὗ ὕΠ6. θιρ]αῦϊο. ὑγου5 

στῦλος κιτιλ. Τῦ τηλῦ 6 τοιπανκεά 

πᾶῦ {π6 γἠμέϊηνίοαϊί ἃ8. νΥ61}1 ἃ5. ἃπύϊ- 

πο ῦϊοα] οἰμανδούεν. οὐ π6 οαιβθβ (886 

ὑπ6 ποῦ ᾿πηρυ Δ 0]8. γα τισθπιθηῦ ἴῃ 

Μδοῖν, πα δοιηρ. πούθβ ἴο 7γαηϑί.), 

δα {Ππ6 ἱπονγῃ δχϊβύθποθ οἵ ΒΌ 0} οοιη- 

Ῥοβιθοηβ (Πρ. ν. το; θοῦραγθ Βα]], 

Ριά. Νιο. τι. 3. 1), τοπᾶθι 10 ποὺ ὈΥ 

ΔΉΥ ΤΠΘΘ 5 ΠΗΡΤΟΌΔΌ]6 ὑπαὺ ὑΠ6 νον 5 

ἃ απούθα ἔγοπι βοῖπθ γγ8}} Κπονῃ 

ψῆινν, ΟΥ̓ ΡΟΒΒΙΌΙΥ το ΠῚ ΒΌΤΉῚΘ [ἈΠῚ}}181᾽ 

ὁοη  οβδίοη, οΓ ζαϊέ, ; οοταρ. ὙΥΊποι,, 6. 

8 ὅμ. 2; Ρ-. 5190, 8δη6 866 ΒδΠ ΔΟΝ, 

Απίλοϊογίο, Ν ΟἹ]. τ. Ρ. 33, το ΒΡΉ. 

Υ. 14 5. αἴθϑο βου θδα ο {Π6 βϑιηβ 

ΒΟΌΓΟΘ ; 50 8130 Η αἱἢ. ἃπα Δ ΊΘΘΙ ΡΥ. 

ἐφανερώθη] “ττὰ8 πιαπι οδίοαῖ ; σοτηρ. 

1 “0Ππ 1. 2, ἡ ζωὴ ἐφανερώθη ; 111. 5. 

ἐκεῖνος ἐφανερώθη. [Ι͂π {Ππ νοτα 0561}, 

ἃ5 Ηθὐθγ. ν061}} βυροαδβύβ, ὑπ γα 15 ἃ 

Ῥονγονα] ΔΥθατηθηῦ 0 0Π6 Ρι8-ϑχιβῦ- 

6ποθ οὗ Ομ ιγϑῦ. 

ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι] “εὐα8 7ιι5 66 

(γὰ5 Βοννῃ ὕο "6, δυϊποθα ἴο 8 188, 



ΠΠΠ ΠΡ τ 5) 

ματι, ὦφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν 

κόσμῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξη. 

ΔΙαύυ. χὶ. το, Τιπϊκα νἱϊ. 35} ἐπ βρύν 

((ὰ {1 ΠΙΡΟΓ. 5ρἤμογα οἵ Ηἰβ. αἰϊνγίπθ 

116). ὙΠοΙα ἴβ Βοθ 1016 αἸ ΗΠ Θα]Υ 

ἴῃ {Π656 νγου εἶ, ββρθοία!ν ἴῃ πνεύματι. 

ΤῊ τηθϑ ἢ ἾπΡ᾽ ΠΟυγαν ΘΙ 56 ΘΙ η5 ἢχϑά ᾿γῪ 

088. Δῃθ 0 Π6 58. σαρκί, ΘΒρΘοΙΆ ΠΥ Πθὴ 

ΘΟΙΠΡΑΡΘα, ἢ} οὔποθ. ραβϑϑᾶρθθ ἴῃ 

γνΠ10}} ὕΠπ6 ΠΊΡΊοΓ ἃ η ἃ Ἰοννθι 5 θ. οὗ 

Ὁῃαῦ πϑύθ ΠΟ ον Τοτὰ 

ῬΙΘαβθα ὅο Ἀββι τη Ἀ18 51 ΠῚ] }}ν Ραὺ ἴῃ 

οοηὐταπὺ. ΤῈ πνεῦμα οἵ ΟΠ γιϑῦ 15 ποῦ 

Πθύ8 π6 Ἤυ]ν ϑριτῖῦ (οοτηρ. ῬΘδΒ Π, 

Ογοεί, Ν᾿ ο]. τ. »».. 163), ποι ἡ θεία δύνα- 

μις, ΟὈΤΑΥ (ΘΟ. ΟἾγγ85., ἃ πα 566 

Θάσον, 7165. Ν᾽ ΟἹ. 11. ν. 777), Ὀαὺ ὑμ6 

λϊψλον" ρυἠιοΐρίο οΥ δρ᾿γἱξιαί {{76 (ϑοῖα- 

Ῥεγῦ, Οεβοῖ. οἷον" ϑϑοῖο, ὃ “δ, Νο]. τι. 

Ῥ. 498), ν»10}) νγὰβ ποὺ 1561 πΠ6 1)1- 

νη (ΥΥ̓Ιαβίηρ, ; {Π15 σοῦ] θ6. ἃ 

ΑΡΟΠΠΙπδυῖὰ πη ἀββθυῦϊοπ), αὖ Θαρθοΐα Πν 

δα Ἰηθτηύθ!γ αηὐξοί (ποῦ Ὀ]6 4184) 

δαι ββοοϊαύθα νυνὶ ῦ ἢ 10. Τὴ {8 ἰσ ΠῈΓ 

ΒΡ ΓΙ 8] πϑῦατθ, ἴῃ 411] 108. τη ηϊοϑῦω- 

ὑοηβ, νυ Πθῦμον ἴῃ ΗΠ15 νον β ἃ ἃ νγου]ς8, 

ΟΥ 1η 0:6 δνθηίβ οὗ Ηἰβ ΠΠἴὸ, δ νγὰβ 

βιιονγη ἴο 6 {π8 Α11-Πο]γ, ὡηα {π6 Α1]- 

τσ ὔθοιβ, γ 88, “πη ϑη] οδύθα νυ] 0} ρον Γ 

ἴυ θῈ {π6 ϑοῃ οἵ Οαοά, Βοιη. ἱ. 4, 

ΟΠ 1. 14; ΟΟΙΠΡΔΙΘ 1 Ῥοῦ. 11]. 18 

(ποῦ 2ι66.), ἃηΠ4 ΜΙαα]ούομ, ἐν ἰοο. Ὁ. 

430, Ὀυύ εβρ. ὕ||8 ϑχοβὶ]οηῦ πούθ οὗ 

Μογογ οὐ ἤοηι. ἰ. ὁ. ΤΠ6 ἀββϑυθίοη οἵ 

ΒΟΠῚΘ ΘΟΙΠΠΘηὐδοΥΒ, ὑπαῦ ὑπθ ἰθγιη 

σὰρξ Ἰποϊοβ. ὅπ “Ὀοάγ, βου], απ 

ϑρύνἱε᾽ οἵ ΟΠ γισύ, 15. ποῦ υθοομο ! 68. 0]8 

ννἱ 0 ὑΠ6 ΡΥ ΠΟΙ ρ]65 οἵ Ὀ1ΌΠ1ΟᾺ] ρϑγομο- 

ἸοΡῪ ; ὑπο σαὶ»ξ τηδῦ ΡΘΓΠΔΡ5 Βοι  Π165 

᾿ποϊαάθ ὉΠ6 ψυχή, Ὀαὺ που}, ἴῃ ΒΟ ἢ 

Ῥάββᾶσεθ Οἵ οὈνϊουθ δη  ὑΠ6515, 0Π6 

νὰ 5 

πνεῦμα ἃ Μ]]; 586 1 ἴΐοϊτ 6, οὐ «οί 1. 

12- ΤΠ βύπαθηῦ οἵ δι Ῥδυ]}8 

ἘρρΡ. οδηποῦ ὍΘ ὕἤοο δι ΠΟΒΌ]Υ τθθυμ- 

τηθηο ὕω ΔοαΌΓ86. ΒΟΠῚΘ 1 ΙΠΘηὖβ 

οὗ ὦ τιοϑῦ ᾿πηρογύαμῦ Ὀὰῦ πορ]θοίθα 

Β. 0] 6οῦ---Ὀ] 0 ]1οὰ] ῬΒυΟΠοΙοου. Μποῆ 

1 ΓΟΥΤΉ ἃ ΟΠ οἵ ἃ σΘΠΘΓΩΙ [εἰπα νυ 1} Β6 

Τοῦ 1η Ῥο μα θθνῦ, (τόδ. εἰογ" ϑεοῖο (64. 

2), πα οἵ ἃ ΤῆοΓ8 βρθοῖῆο παύπγο ἴῃ 

Ββοῖς, δέδὶ.. οοίοη  οἤ.γ6 (ἃ, 5τη8}} Βαΐ 

Το 0280}, δΒιδί. ΘΧΟΘΙ]θηῦ ὑγθδ 186), 

Ῥογολοῖ., ἃπὰ ΟἸβμασβθη, Οριιβοιία, 

Ατῦ. 6. ὥφθη ἀγγέλοις] 
“[τσα5] 8θθη ΟΥ̓ αηροῖ5, ΑὉτ., ἡ. ὁ. “ἃΡ- 

Ῥθαγθα. πηΐο, Βῃονοά ΗπΠπηβ6]Ε ἀπίο, 

ΑἸΡ6Ϊ5. Βοῦμ {π6 τι86 οἵ ὀφθῆναι 

(σαν "]ηΡ᾽ 23 ]π1685 ἴῃ ὑπΠ6 Ν.Τ',, ἀπά 

ΠΘΔΡΙΥ ΔΙ ννᾶΥ5. Ὑν ἢ τϑῖ. ὕοὸ ὑπ6 5867: 

οα]ιίέιογ, οἵ ὉΠ 6 5] 660), δπὰ {πὸ ἴῃ- 

γυῖα 016. πιθϑηϊησ οἵ ἄγγελοι ἴῃ {ῃ6 

ΝΟ, (ποῦ “ Αροβύ]θβ,᾽ 1,60, Ῥ 6:16, 8]., 

Ὀὰαῦὺ “ ΑὨρῈ]8᾽), ργθοϊπὰθ ὩΠῪ ΟΥΠῈΓ 

Τη6 Ργθοῖβα ΘΡροοὶ γοΐογ- 

τθ ἴο οὀδηποῦ Ἰιοννθνο θ6 ἀδβῆποά 

ΓΠῸ ουοῦρίηρ οὗ {{|6 

ΟἸατιβ68. (888 ποίθϑβ ἤο 7) γαηδί.), δοοογα- 

ἴῃ ὅο ΨΏΙΟΩ {Π6 ἢνθὺ ὕνο ἴπ θδοῇ 

γῶ Π5] ὕ]οη. 

ννῊ0 ἢ σον αϊηῦγ. 

αἰνίβίοη. ἄρρθῶι ο μοϊηῦ ο δαγίἠίν 

τ] ύϊο 5, ὕΠ6 {Π1|4 ὕο ἀδανοηῖν, 5665 

ἴο τϑηθν 1 ΨΘΥΥ ΡΓΟθΔΌ]6. ὑπαῦ {Π6 

ΒΘΠΘΙΡΆ] τηϑη! οϑύαθίοη. οἵ Ομ τϊδῦ ἰὼ 

ΑἸἼρ6]5. ὑπνοῦρη Ηἰπ ἱποδγπδίϊοη, --- 

ποῦ, 1 νΘΙΉΘΙΥ, ὉΠ18 ρος Ἀρρθαγϑποθϑ 

οὗ Ὁμθμὶ ἀαΓΙηρ' ΒΟΙη8. 5066 5 οἵ Ηἰβ᾽ 

ΘΑΤΌΠ]Υ [16 (ΤΉ ΘΟρ., οοτηρ. Α.1{.), πῸΣ 

ΔΉ (ΒΒ. 164) ΒρΘΟΙΗ͂σ. τηϑη 65 ἰδ οι. 

1π πθᾶνθῃ (1)6 ὟΥ.),----ἶβ ἤθυα δ] θα 

ἴο: 888 68Ρ. ΟἾγυβ., ὠφθη ἀγγέλοις: 

ὥστε καὶ ἄγγελοι μεθ᾽ ἡμῶν εἶδον τὸν 

υἱὸν τοῦ Θεοῦ πρότερον οὐχ ὁρώντες ; 

50 ἰβδὸ Τηθοά., τὴν γὰρ ἀόρατον τῆς 

θεότητος φύσιν οὐδὲ ἐκεῖνοι ἑώρων, σαρ-- 

κωθέντα δὲ ἐθεάσαντο. Ηδιηιμομα 1η- 

οἸπο8. |5ὺ. ἐὐδέ Δ Ρ6]8.; 015. 18. ροβ- 

51016, θαυ ὉΠ6 ΔΗ 655 οὐ οἰδβ68 

Β ΘΚ ΟρΡρΡΟΒοα ἴο Τύ. 

ἐπιστευθη]} “εὑα5 δοἰἑουεα οι," ποὺ “ἢ- 

461} 510] ἔθοῖς,᾿ Πρ οὶ, θα “Π4 68 1}}1 

Πα Ὀϊδω οεύ,᾽ Βϑζὼ; ὁ0πηρ. 2 7688. 1. 

10, πα 566 ὙΥΊΠΘΥ,, ({)". ὃ 20. 1, Ρ. 233. 

ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ] “τ0α5 γοοοίυο πρ 
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ΙΨν. Τὸ δὲ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν 

ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονται τινες τῆς 
, ’ , , 

πιστεῶς, προσέχοντες πνευμᾶασιν πλανοις 

ὧν σίον ; ἐν ἈθγΘ Ὀεῖΐπο τιδθ, ποῦ 

ΒΠΗΡΙΥ ἴον εἰς (ἘΠ οβθητη.), ποῦ ΨΊῸΠ 

δόξῃ ἃ5 ὅπι δα αἰνα]ομῦ οἵ ἐνδόξως (ΘΟΙΏΡ. 

Ἠλιηπι.)}, Ὀυΐ ἴῃ ἃ βουῦ οἵ “ῬΥΟΠΔΠ5 

ΒΘΏΒΈΒ,᾽ 56. εἰς δόξαν καὶ ἐστὶν ἐν δόξῃ 

Οὗ 881, ἨΓαὐμ οι) ; 5686 ὙΥΊπθι,, ΟἿ. ὃ 50. 

4. Ῥ- 367 54ᾳ., διὰ οοταρ. ΕΠ]Θμαυ, Ζεῦ. 
δορλόοῖ. Νο]. τ. Ρ. 5908. ΤῈ δνθῃῦ 

Β6υθ τίσ ὕο 15 Β'ΠΠΡΙΥ ἃπε Ρ]ΔΙΏΪΥ 

{86 Βίβῦουιοα! δβοθηὺ οἵ ΟἸγῖδῦ το 

πϑάνθη. Νὸ ψογάβ οὰῃ Ὀ6 πιο 18 (ἴ8- 

οἱποῦ; οοιαρᾶγο ἀνελήμφθη, Μααν χνῖ. 

10, Δοὐβ. 2, 1 (ρᾶγῦ.), 22; πα ἀνε- 

φέρετο εἰς τὸν οὐρανόν, Τια]κ Χχῖν. 51 

(66., “ιαο]ιι.). 

οπ ὑμ6 ψνμΟΪΘ νεῖβθ 8566. ϑδῃάθυβοη, 

νην. τχ. (4 4.α].), Ῥ. ..7γ9.34. (Τοπά. 

τ6890), ἃ ἔοι: ἀθνούϊοπδὶ σοτητηθπῦβ οὗ 

ὑπ6 Πίρμοδῦ βύγαῖη, ΒΡ. Ηδ]1]1, (γεαΐ 

Μγοίονυυ οΓ (αἰ ίνε85, Ν ὁ]. Ὑ111. Ρ. 330 

(Οχίονα, 1.837). 

ΒῬῸΣ ἃ βοοα ΒΘΡΙΠΟῚ 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΓΝ. τ. Τὸ δὲ Πνεῦμα] 
βμε ἐδε (Ποίν) δρύνὶε; οουύναβυ ἴο 

1Π6 Τογθσοίηρ ἴῃ ὑπὸ ρυθβθηῦ ἃπι ἴῃ {Ππ|6 

ξαθαγο,---ὐι8 ρᾶγῦϊο]8 δὲ ποτ 1 ἀἸοα θη; 

πὸ ὑγϑηβιυΐοι ἴο ἃ πον Βα] θοῦ (Αατῃ., 

ΟὐΟΩΥ. ; ὁοιηρ. πούθβ οὖν (ταί. 111. 8), 

θυῦ τοὐαϊπίησ 15. ἀθὰ8] Φη οὐ ]οὰ} 

ἴοτοθ ; “στϑαῦ ᾿πἀθθα ἃ5 15 {Π6 τη ΥϑύθυῪ 

οὗ σοά!ϊηθββ, {πΠ6 ΤΟΥ ϑριγῖῦ Πα5 δέν] 

ἀθοϊαγθα ὑπὰῦ ὑπδγθ 588}} 6 αἸβΌ 6] 16 ἢ 

δα ἀροβύαβυ Ὁ μὴ θαυμάσης, ΟἾΙγΥ5. 

ῥητῶς] “αἰὐδεύηοί ,᾽ “ ἐαργεδοίψ ᾿ (φανε- 

ρῶς, σαφῶς, ὁμολογουμένως, ὡς μὴ 

ἀμφιβάλλειν, ΟἸγ 8. ; “Πποη ΟὈΒοιτθ δῦ 

τ νο]αΐθ, αὖ ἔοτ Ιοα 1 βοϊθηὗ ργορμθύες,᾽ 

«Γ ἀϑυϊπϊϑ 1), ποῦ Οὐ] ἴῃ ὉΠ6 ρΙΟρΡΠΘοΙο5 

οὔ οὖν Τιογ, ΜΙ ίυ. χχῖν. 11, ἃ]., ηά 

ὑπ ῥγθαϊούϊοηβ, τ μοῦπον οὗ ὅπ6 Αρο- 

5.168 (ΘΟΙΏΡ. 1 “08 11. 18, 2 Ῥϑῦ. Π|. 3, 

Φα46 18) οὐ οὗ ὉΠ6 Ριορῃοίβ ἴῃ ὑῃ8 

νᾶιῖουβ (ἸΠεΙβυϊθη. οἰ Γο] 165. (Ν᾽ άπ α6υ, 

ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕῸΝ Α. 
Τὰ {πὸ Ἰαύῦου {1165 
1161} 51.811] [8}1 ἃν ν 
ἔτοπ ὑπ ἔαϊῦῃ, ἀμα 
58.811 [θα ῥα ποΙ Ρ] 65 
ΟΥ αὐϑύϊπθποθ ΜΚ Ώ]0] 
ἃτθ ποῦ Δρρτονϑᾶ ὈΥ 
Οοα. 

Ῥιαπέϊη,, Νο]. τ. Ῥ. 340), Ὀαῦ Τοῦ 

Ῥδυ ΙΘΌΪΑΡΙν ἴῃ ὑΠ6. Βρθοῖαὶ στϑυϑ δ] η5 

ὙΠΟ. ὑπ6 ἩΟΙΥ ϑριτῖῦ ταδάθ ἴο δῦ 

Ῥδαὶ Πἰπη86 1 ἢ ΘΟΠῚρ. 2 1] 1655. 11,3 56. 

ὑστέροις καιροῖς] “ ἑαέον" ἐὐηιε5. ὙΠ 

ἸΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ,, τπιβϑὰ ΟἹΪΥ πὶ ὕΠ15. ΡΪδ06, 15 

ποῦ ρθιυ θοῦ ΒΥΠΟΙγΟ5. ([ ΘΈ85, 

Τηδοῖ. ΟἿ" δι. ΜῸ]. τι. Ρ. 22.) ΜΙ 

ἐσχάταις ἡμέραις, 5 ΤΊμ. 111. 1,.2 Ῥοῦ. 

ἢϊ. 5. (πὺῦ Ζε0.), Φἀπι85. ν. 3. (Θοῃρ. 

καιρῷ ἐσχάτῳ, τι Ῥεῖ. 1. 5, ἔσχατος 

χρόνος, «1 πα 18): 0π8 16 ΘΧΡ Θββίοη, 

ἃ5 Η ΠΟΥ ΘΟΥΓΘΟΙΥ ΟὔΒΟΥΡν 68, ῬΟΪΠῦΒ 

ΤΊΟΤΘ ΒΡΘΟΙ ἤρα Π]ν ἰο {πὸ Ρουϊοα ᾿τηπιθ- 

ἀϊαύοὶγ φργθοθαϊηρ ὑπ. δοιηρεύϊοι. οὗ 

1π86 Κίπράοιαι οὗ ΟἸμγῖδῦ; {Π6. ἔουπηεν 

οπΐν ἴο ἃ Ῥϑυϊοά ἐπύατθ ὕο ὑΠ8 Βρθα κου, 

- οἱ ἀκόλουθοι χρόνοι, Οοὐὰν ; 586 ῬΘᾶΥ- 

50η, Μέμπον Ἰονῖς, ΝΟ]. ττ. Ρ. 42. Τὰ 

1π86 δροβύαβυ οἵ ὑπ ριθβθπῦ ὕ}8 ἴπ- 

ΒρΙτθ Α ΡΟΒΌ]6 5868 ὍΠ6 ΘΟΙηΠΘποθιηθηῦ 

οὗ {π6 ΓὯΠ᾿ΘῚ’ ἀροβύαβυ οἵ ὑπ8 Γαύτιθ. 

Τὴ ὑπ|8 ἀπ ἃ ἴδνν οὔπιθν. ρδββᾶρϑθ ἴπ 

{π6 Ν.Ὶ᾿. καιρὸς ἈΡΡΘδΓΒ ἰο θ6 ΠΘΔΙΪΥ 

ΒΥ ΠΟΙΊΠΟΙΒ. ὙΠ χρόνος ; ΘΟΏΡ. 1.0- “ 

Ὀθοῖς, 426, Η. 85. 

προσέχοντες] 86 πούββ ὁπ οἷ. 1. 4. 

πνεύμ. πλάνοις] “αεοοϊυϊη 8ρύ» 15 ;" 

Θογτδ ΠῪ ποῦ ΠΠΘΡΘΙΥ ὑπ6 ἤα]56 ὑθδο 85 

ὑπθιηβοῖν 65 (ΔΙ δος, Οὐγαν,8].),-ττὰ πΘϑ- 

1655 ν]Ἱοϊδίϊοη οὐ 0Π6 ΡΥ ΠΊΔΡῪ Πηθϑ ἢ] Πρ’ 

οἵ πνεῦμα, --- αὖ, ἃ5. 6 Δ 6515. τὸ 

Πνεῦμα Βυρσραϑύβ, ὉΠπ6 ἀθοθινηρ ῬΟΥΤΘΙΒ 

δΔη4 ΡΥΙΠΟΙΡ 65, ὑΠπ6 ΒριΡ᾿θτι] ΒΒ 165 

οὗ διαΐδῃ, ΠΟ ἢ. σγουῦῖς ἴῃ ὑΠπ6ὶν Πϑᾶγὺβ ; 

οοχαρ. ΕἸΡΗ. 11. 2, νὶ. 12 (866 ποίε8), 1 

ΨόΠη ἶν. 156. διδασκ. δαι- 

μονίων] ΄“ἀυοίνἷπο8. οΓ αἰουϊὶ5,᾽ ποῦ 

“ ἀοούγποϑ ὡθουῦ ἄδνιβ, Μα6άο, 8]., 

“ ἀοιμοπο]αῦγυ, ἡ ῬῈ1]6 (δαιμ. Ὀεϊπρ' ἃ Ὁ 

ὅ6ῃ. οὐ͵εοί), θὰὺ “ ἀοούγ᾽ 95. θμθ Πρ, 

ἔγοιῃ, ὑϑιρηῦ Ὀν, 46 ν115᾽ (6 6η. βιμὐ)εοίι); 

8566 μου, ΟἾ). ὃ 20. 1. 008., Ρ. τόδ, 



ΠῚ πο, ἢ. δῦ 

καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων, ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κε- 2 

καυτηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν, κωλυόντων γαμεῖν, 5 
᾿] ," 

ἀπέχεσθαι βρωμάτων, ἃ ὁ Θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν 

8 οοτηρ. ΤΠ ΠΟΥ ΠαΙ]τΘ, (ον. οΓ Ογαοο, 

ΠΤ. ΛΟ: τπ| Ὁ: ἴθ (Α΄. Ὁ ΤΠ... 

ΤῊ ὕθγτ δαιμόνιον, ἰῦ τη Ὀ6 Οὔδθι νά, 

ἴ5 ποὺ 68 ἃ “νοχ τηθαϊα᾽ (θοτηρ. Τρ. 

ΔΘ ηυ ψ71.. 3), δα Πὰ5 105 ἀβαδὶ Ν. Τὶ πηθδη- 

ἴπῃρ᾽ ; 588 Ῥϑδγβοῃ, ἤΖέπογ' Π770»]:5, Υ οἹ]. 11. 

Ῥ- 46. ΟἸΒιιδιιβθη 5 ] ΠοΔΉΕ1ν το τῖκα 

ὁ {Π15 Ῥᾶββαρθ, ὑπδῦ τηϑ ΠΘΥῸΥ βίδ 15 

Ἰβοϊδίθα ; 1 Π6 15 ποῦ ᾿ηΗπδποθά ὈΥ τὸ 

1. τὸ ἅγιον, ἢ6 αὖ οποθ [4115 ὑπ 8 Γ 

ὑπΠ6 Ῥυνδῖ οὗ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης 

(τ ]08η ἴν. 6). 

2. ἐν ὑποκρίσει Ψευδολόγων] “ἐπ 

(ἐμγου 1) ἐΐ6 ᾿μροογίϑῃ ὁ βροαΐον5 ὁ 

ἐϊε5,, Ἠδτητη.; ργθροβίθοπμα] οἰδιι58 

ΔΡΡϑιαθά ἰο προσέχοντες, ἀΘἤπίηρ [Π68 

ηναπηιο)" (ρτοἰθ πα δα βωμοῦ ν πὰ οΥὐπο- 

ΔΟΧΥ) ἴῃ ἡ Ώ]Ο ἢ τὸ προσέχειν κ.τ.Ὰ. νγδ5 

Ῥγουρηῦ οθουὺ ἀπ ἐπτυ μου θα ; ἐν Ὀοὶπν 

Ἰηβσατηθηΐα!. [260 8η6] ΜΟΙ. Θχ ρ]α]η. 

{π6 οἰδιιβα ἃ8. ἃ Βθοοπα τη0648] 4ε Ππ οι. 

οὗ {Π68 ΓἈ]Π16Υ5. ἀυγαν, Ρᾶγα}16] ὑο προσέ- 

χοντες κιτ.λ., ὅπ το ᾿πητ] ΘἸ ο ν 

ἀδρεπάθηῦ ὁ ἀποστήσονται; “πα Ὀθηῦ 

ἴῃ 856. ΘΔ ΠῚ ὑπόκρ., α11Ὰ}15. δῦ ὑπόκρ. 
ψευδολ..᾿ ΗδΙητ., ἀπ 50 ΔΡΡΥ. Δυΐῃ. 

ΓΠΙ5. 5 ἀοαθύα] ; ὑπ6 {μ1τ οἴδιβα 

κωλ. γαμεῖν 566Π15 ἴδ ὕοο αἰγθοῦ δἃπ 

δοῦ οἵ ὕπ6 ἴδϊβθ ὑβδοῆθυβ Βαϊ ὉΪγ ὕο 

πα ὦ ρδοθ ἴῃ διιο ἢ ἃη 1 Π]νθοῦ 46 η1- 

ΜδυΠ. 

πΠΡῸΒ. ὕΠ6. ΦΌΒΘΠΟΘ οἵ {π6 ατῦ. θδέουθ 

ὑΐοη οὗ ὑπ6 [Ὡ]561γ ὑφμρ]ῦ. 

ὑποκρίσει, Ὀὰῦ {815 ἴδον ὉΠ ρυβρ. (Ηπι- 

{πῶῦ πϑϑ!ββϑὶν ρ]θαῖβ Ν. ̓ς, Ἰαχὶ) 

15. Ρϑυΐθοῦ! Υ ̓ πΌ8] 110 1016 ( Ίπθρ, ΟἿ". 

ξ τὸ. 2, Ρ- 1[4}9} δνϑη 1ξ τὺ Β86 ποὺ 

τοί 18. ὅο ὑπ8 Ῥυ]ποῖρ]6 οἵ οονγο]ὰ- 

ἐΐοῃ ; οορ. ΜΙαα]θίομ, 47. 1. 3. 6. 

ΤῊι5. ΠΠ6η ᾿γίηρ ἔθδομον8 ΜΜ11 Ὀ6. {116 

ηιοαϊία!ο, ΘνῚ}] βρὶγι5 ὑπ ἐηυηιοαταΐο 

Θδτι565 Οὗ {Ππ6 ἀροβύδβυ. 

κεκαυτ. τὴν ἰδίαν συνείδ.}] “δοΐηρ 

ὑγαγπείοο ογν ἐδιοῖγ" οτυπ, ὁοπιϑοίοηοο: [ὉΠ 6 

δι6ο, ψιῦ ἢ ὕΠπ6 ρᾶββῖνθ ν θυ (οοπηρ. ΟΠ. 

Υἱ. 5, διεφθαρμένοι τὸν νοῦν, 46.) ὁοΥ- 

ΤΘοῦ Ὑ ΒρΘοιῆθβ [Π6 ρ]λ 66 ἴπ ψψῃῖο ἢ 0Π6 

δούϊοη οὗ ὕΠ6 νου 15. ρσῚ ΠΟΙΡΆ ΠΥ πιϑη]- 

ξοϑίεα, Τη6 οχϑοῦ Δρριϊοαύίομ. οὗ ὑΠ68 

ΤἸηθύα ΠΟΥ 5. ἀοα Ὀὑ[]: 10 τηὰν Ὀ6 τ6- 

ξυγτθα ὕο ὑΠ6 ἐσχάτη αναλγησία δἴ8Γ 

οαπέογῳ (Τ Π6ο.), οὐ τηοῦθ ΡγοΟΌΔΌΪν ὕο 

{π6 ρεμωΐ δν"αηα νυ ῖοῃ ὉΠ ὶν ἀερτανθα 

ΘΟμΒΟΐθμοθ. ῬοΓΘ, ἃϑ 1Ὁ 6 γθ, ὋΠ [ΐβ 

Ῥγονν (ΤΉ Θο}}}.) ; “1πβι σ᾽ Ἰύδβ πθα αἰ]: 

νίγοϑ, οὖ απδϑὶ ΒΟΘΙΘΡαΤα. ΤΠΘΠΟΙΡΙδ,᾽ 

«᾽ αβυϊη]8η]. 

ΤΑΊΓΙΥ ρουθ ποῦ οχχ. οἰΐθ Ὀγ ΕἸΒΠ ΘΓ, 

Οὐ. Ν0ο]. τι. Ρ. 2098, Κγρῖο, Οὐξ. ΝοἹ. 

1. Ρ. 357. ᾿Ιδίαν 15. ποῦ ψιποαῦ διὰ- 

ῬΠαΒΙΒ; ὕπο [610 Ὁπ6 Ὀτὰπα ὉΠ 6γΥ 

θογθ, ἃπὰ γοῦ τ ἃ 5 ον οὗ ουὐνγαγά 

δεθ. {Π6 πυϊηθγοιβ δα 

βοποῦϊν (οοτηρ. ὑποκρίσει) ὑπ ν βίγονθ 

ἴο ὈΘρ116 ἀπά ἴο βθράπμοθ οὔπθυβ, δπᾷ 

ΤΊΔΪ 6 ὕΠΘ τὴ 88. θδι ἃ5. ὑΠποηηβ ᾽ν 88. 

3. κωλυόντων γαμεῖν] “7ογὐύϊἀαϊην 

ἔο ἡλανγ.᾿᾽ ΤῊ15. ΟΠ γδούθυ βῦ10, νυ ΒΟ ἢ 

Θδ τη ἔθου νυ αι 15 10 ΒΌΟἢ βρθοῖαὶ ρτοὸ- 

ΤΩΪΠΘΠη06 ἴῃ ὕΠ8 Τηογ6 “θνθὶορθα (ἀποϑ- 

]οἴβτη. (566 ΟἸθιη. ΑἸθχ. ϑέγοην. 1. 6, 

Τιεηδοιι5, ἤ ὐ. 1. 24,81.» 64, Μ885.), πγεῦ 

Βῃονθα 1056} 1ῃ {116 ἔϑ]56. βοθύϊοιβιη 

οἵ {Π6 Εββθῃββ (8686 680. «056}0}}. δεἰ(. 

«7ιιαῖ. ττ. ὃ. 2, γάμου μὲν ὑπεροψία παρ᾽ 

αὐτοῖς, Α πίῃ. ΧΥΠΠ. τ. 5, οὔτε γαμετὰς 

εἰσάγονται, ῬΊΙην, ΝΝ. Π. ν. 17) πὰ 

ΤΠοΡαρθαΐεθ, ἃπα να8. οπ6 οἵ ὕμποβθ 

ΠδΒΟΘηὔ ΘΥΓΡΌΤΒ ὙὙΠ1ΟῸἢ {Π6 ᾿πΒρ᾽ γα ἃρο- 

5016 σθϑῶνν σοῦ] στον 1ηὔο ὉΠ6 ἴηι- 

Ῥίουβ. ἀορστηὰ οὗ ἰαΐθι {1Π168, “πα ΓΘ 

οὖ ρϑῆθγᾶγθ ἃ δαίαπδ ἀϊοιιηῦ 6586,᾽ 

5686. δαΐοον, 7}εβαιι)". 

ἀπέχεσθαι 
Ττυθηθθιιβ, ἦ. ὁ... 

ΤΟΙΣ Τ- 5. 7255 

βρωμάτων] “(ὀίἀαἀϊηῳ) ἐο αὐδίαὐη, 7 οηυ 

πυραΐβ; κωλυόντων ταυδὺ 6 ΤΟΒΟΪνοα 

ἱπΐο παραγγελλόντων μή (5866 οἷν. ἸΪ. 

12), ἴτοπη ψῃϊοῆ παραγγΎ. τηὰδῦ Ὀ6 

ΟΑΥΥΙΘα οα ἰο ὕπθ Βθοομα οἴδιβθ; 5686 

ὙΥΙπογ, 6». ὃ 66. 2, Ρ. 548. Ιδυϊποῦ 
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μετα εὐχαριστιας τοις πιστοις και επεγνωκοσιν την 

4. ἀλήθειαν. 

πούϊο65 οἵ ὑπὶβ αρϑύϊμθμοθ δια Ββον θυ 

ἴῃ τϑϑρθοῦ οἵ ἔοοα ἃγ ἴο θ6 ἴοιπηα ἴῃ 

π6 δοοουηῦ οἵ {π6 Τμουδρθαῦε ἴῃ 

ῬΠΠο, γι. Οοηίθηυρί. ὃ 4, Νο]. τι. 

Ρ. 477 (εἃ. Μδηρ.). ὙΏΘη. ὑπ γθ ἃΓ6 

ὑππι5. 800}. ΟἾΘΩΥ ἔγᾶθθθ οὗ ἃ πιουθιά 

δ. Π4 ρουνθυίθα ἀβοθυϊοιβη ἴῃ ὑπ Αρο- 

5168 ον αν, ἴῦ 15 1416 ἴπ Βᾶιν ἴο 

ὌΡΡΘ ὕΠ658 πούϊοθβ δἃ8 θυ άθη 65 ἃσαϊηβὺ 

ὑΠ|6. Φα  ΠΘηΟΙΟΙΥ οὐ ὑπ βριβϑῦϊθ. [0 

τη 6 τϑιπδυ τα ὑπᾶὺ ὉΠπΠ6 νον ὕδκθη 

οὗ ὑπ ΘυΓΌΥΒ. οοτηθαύθα ἴῃ ὑπ|5. πὰ 

ὑΠ6 οὔμον Ῥαβὺ. Ελρρρ. (8εθ. πούθβ. οἢ 

οἷν. 1. 3) ΡΡΘδΥΒ ὅο Ὀ6 ὁοπῆνπιθα ὈΥ 

δῦ Ῥδα] 15 δ186- 

ἴῃ πτοπρποιῦῦ, ποῦ ἴο .) αι ἀδΊβι ὈΓΟΡΘΥ, 

ὑπ6 ρυθβθηῦ ραββαρθ. 

Ῥαὺ ἤο {πῶὺ 8156 Βρ: ὑπ] στὴ ἃ πα ὕΠπ086 

Ῥϑινουῦθα ἀβοθϊοα! ὑθπθηοῖθβ, ΒΊΟΝ 

ϑιηδηδύϊηρ ΠΡΌτη «Ππι]αἴβτη, δ πα ρυδάτι- 

ΔΙ] το ρ] προ ὙΠ ΒΙΠΠ]ΔΥ ῬΤΙΠΟΙΡ]6Β 

ἀογῖνοα ἴοι οΟἰμοῚ βυϑύθηβ (ΘΟΤΏΡ. 

Οὐ]. 11. 8. 5α., δη4 8566 βιιβθ, 7}6οί. 

ΟΠ». Νο]. 11. ΡῈ. 645, 646), εὖ Ἰεϑῦ, 

δἴζον {π6 Ῥθοδη6 

τηοιρϑα ἴῃ ἃ ἴὉ]16Ρ ἃπα ψιάθυ αποβ- 

Αροβύοο ἃρῈ, 

[Ἰοἴβτη ἢ 568. 180 ΝΥ ἸΘΘΙΠΡῈΡ ἐπ ἰο0.. 

ψΠο56 ἱπάϊσθοῦ οοηζαύαύοι οἵ Βδατν 15 

Βα βίδούοσυ 8δη6] οοηνὶποῖπρ. Οἡ 8866- 

ϊοῖβιη ρΘμΘΡΆ}]ν, ἃπαὰ {Ππ6 νίθνν ὕδίς θη 

οὔ ἴῃ ὑπὸ Ν.Τ'., οοιαρ. Βούμο, 7 λεοί. 

Με), 5. 8η8 84., ΝΟ]. 1Π|. Ῥ. 120 86. 

ἃ ὁ Θεὸς κιτι.λ.] “ὡλίοι, σοα ογεοαϊει 

ο δ μαγίαζοι, 97, ὅτε. : οουαναῦοη οὗ 

ὉΠ βθοοηα δυτοῦ. 116 Τθᾶβοη ΠΥ {}16 

ΤΟΡΙΠΘΙ ΕἸΤῸΡ 5. ἰοῦ ἀπποῦϊοθα ἢ ὰ5 

θθθη αἰ βαυθυ]ν οχρίαϊμθα, ΤΠ τηοϑῦ 

ῬΓΟΌΔΌ]6. βοαύοη 15 ὑμπαὺ 6π6 Ῥυο 10 1- 

(ἴοι οὗ πιδιυϊαρθ μδα ποὺ ἃ5 γϑὺ ἀββιυσηθα 

80. ἀοἤηϊίθ ἃ οστη ἃ5. ὑπ6 1πύθγα!οὐϊοι, 

οὗ οογύαϊη εἰπ 5 οἵ ἕοοα. ΤῈ ΠββθΠ 65 

ὉΠΘΠΊΒ 6] ν 68 σού αἰνι θα οα ὕΠ|5 νΘΙῪ 

Ῥοϊῃηῦ; 5866 Φόβθρῃ. δε. “ια. τι. 8. 

13, δα ΘΟΙΏΡ. 10. τι. 8.2. ΤῊΪ5 ρβι- 

ΠὰΡ5 164 ὕο {16 οἤοῖοθ οἵ {8 τποα]ῃθα 

ὕογι κωλυόντων. τοῖς 

Φ “ ἢ “ ’ ν 9 3. Σ Πν 
οτι παν Κτισμα Θεοῦ καλον, και οὐδὲν απο- 

πιστοῖς] “707. ἐδοδ6 εὐἷλο δείἑουο," “707 

ἐμ6 ζωϊε ζυι," Ἡ ἄτατα., δῦ. ΤΠ6 ἀδῦ. 

15. ποῦ ὑπ ἡδύ. οἵ γεγθγθηοθ ο, Ὄπ. 

(οομρ. πούθβ οὐ (Τ αἰ. 1. 22), 5011] 1685 

ἴονῦ ὑπὸ τῶν πιστών (ΒΙ]οομῖ.), Ῥαῦ 

ΤΊ κ5. ὕΠπ6 ΟὈ]θούβ 7017 τὐλοην ὕη6 ἴοοὰ 

τνὰβ οὐβαύθα. Βρώματα νγεγ8 ᾿ηαθθα 

ονθαύθα Τὸν αὐΐ, θὰὺ 1ῦ ννὰβ ομΪν ἴῃ ὕΠ6 

οᾶ56 ΟΥ̓ ὑπ8 πιστοί, αἴξθι: ἃ Τϑοθῖνὶπρ' 

μετὰ εὐχαρ. (οοπαϊθίον αὐύαο!θ), ὑπ 

ὑπ6 ἔσθ δῃά οἵ ογθαύϊοη νγᾶὰϑ {ΠΥ 

58 01586α. καὶ ἐπεγνωκόσιν 

κιτ.λ.] “απὸ αὐλοὸ ἤανθ Κε, ζηονοίεεῖ ες 

ΟἹ, ἄς.: Ὁπ6. οἸηϊβϑίο. οὐ ὑπ ἃυῦϊο]8 

(νην, 6ν.. ὃ το. 45 Ῥ- 110) Βῃοννβ ὑπαῦ 

ὑΠ6 πιστοὶ τι ἐπεγν. κ.τ.Ὰ. σομδυϊθιίθ 

ἃ ΒΙΠΡ1]6. οΟἶαβ5, ὕμθ ἰαύύθγ ὕεστη Ὀθῖπρ 

ΤΌ 016 τοῦθ ὑθδῃ Θχρ]απηαύογυ οἵ Π8 

ἕοσιηου (θυ: π|5). 

(ἐπίγνωσις -Ξ- ἀδίστακτος γνῶσις, Οὐγαγ), 

17, ἃπα  84|οΚ. 

ὁπ ΤΖαιΐο, Ὁ. 14 58. να. ὅτι πάν 
κιτιλ.} “δοθαιιδο θυθ)"} Ον'δαΐι6 οΥΓἹ σοὦ 

18 φορεῖ " ποῦ Θχρ]αημδύοτνυ οἵ (ΤΉ ΘΟΡΗ., 

Ββῃρ.), Ὀαὺ ρ᾽νίηρ [Π6 γθῶβοι ἴον ὕΠ6 

ἑογθροίηρ ννοσάβ; ὁ. 6. τιοῦ ψμδὺ 18 

ΘΆ 1164 δὴ οὐ)οοίζυο (1) Ομ 8145. (7. ὃ 584), 

θυῦ ἃ σαιϊβαΐ βοηΐθποθ ΤῈ6 ΑΡοβί]θ 

πᾶ ἤο βιθβίφηνιαίθ μ15. ἔογπη ον ἀθοΪὰ- 

γαύϊοη ὑμαῦ τηϑαΐβ 8.6 ἰηὐθπαάθα ἴο 6 

Θμ͵]ουγθα τυ ὑπο κβρίνπρ: 0Π18. Π6 

ἀο65 Ὀγ ὕπΠ6 Ῥοβιύν ἀθοϊαγύϊοι (ΟΟΙΩΡ. 

θη. 1. 31) πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν 

Οπ ἐπεγνωκότες 

866. πούθϑ οὐ δρῆ. 1. 

(ΘΟ Θβρομαϊηρ ο ἃ ὁ Θεὸς ἔκτισεν), 

Βαρροτύθα ἃ πα θηπδποορα ὈΥ ὕΠπ6 πορὰ- 

{να βοηύθῃοθ, καὶ οὐδὲν κ-τ.Ὰ. (ρῶγ8}168] 

ἴο εἰς μετάλ. μετὰ εὐχ.), γϊο ἢ ἀραϊῃ 

15. ΠμΔΠΥ οομῆνπιθα Ὀγ ὑπ ἀθοϊαγαῖῖοι 

ἴῃ γῈ 1. 5. Κτίσμα 15. ΟὨΪΥ ΠΘγθ υβρᾶ 

ΡΥ δῦ Ῥδα], Π15 ἀΒ1Ὰ] ΘΧ ΡΥ ββίοῃ ὈοΙηρ' 

κτίσι. Τηθ δισαμπηθηῦ πονανο οὗ 

ΟΠ] ΘΙ θυτηδοθ 6 ̓ ὈδΒΘα ΡΟΗ 10 15 ΒΌ ΠοΙ- 

ΘΗ] Ἀμβυνουοα Ὀγ ΡΊΔΠΟΙ, πὸ οὐδ 

ΒΘΥΘΥΔ] ᾿Ἰηβύδ 668, 6.9. προσκοπὴ 2 ΟὐοΥ. 

νὶ. 3, ὀφείλημα ΝοΠ,. ἱν. 4, ὦο., ΟΥ̓ γγοτὰ8 



ΤΩ δ 

βληπτον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον" 

ὍΤΙ 

ἁγιάζεται Σ 

γὰρ διὰ λόγου Θεοῦ καὶ ἐντεύξεως. 

Ππ8. ΟἿΪΥ ΟΠ66. τι584, ψΠ6η ΔΠΟΥΠΟΙ 

ἈΠ ΤΠΟΓΘ τ|5118} ΒΥΠΟΠΥ ΠῚ τηϊοὐ μᾶνθ 

Ῥθθη ὀχρθοίβα, κτίσμα Θεοῦ] 

1΄ ον δαὕιι)6 οΥ" (ρα, “ΘνΘΡῪ ογθαύϊομ οὗ 

ΗΒ μαπὰ ἀοβίοηθα ἴον ἔοοα ᾿ τῷ εἰπεῖν 

κτίσμα, περὶ τῶν ἐδωδίμων ἁπάντων 

ΤΠΘ Ταοῦ οἵ 105 θεΙη 

ΙΒ ογοδύϊοῃ 15 ΘΠ ΟΡ ; εἰ κτίσμα Θεοῦ, 

ἠνίξατο, ΟἾτΥ5. 

καλόν, 10. ; ὁοτηρ. Εἰοο].8. ΧΧΧΙΧ. 33, 34. 

ἀπόβλητον] “ἰο δὲ γεγιδοί " Θχρδι- 

βίουι οἵ 0Π|6 ΤΌΓΤΔΟΥ βύα θιηθηῦ; ποῦ ΟΗΪΥ 

γνὰ5. νυ Πϊηρ καλόν, νν ΟΠ 6 ἴῃ 108 

ῬΥηδιῪ (“ οαὐνναγα]ν ρ]θαβίηρ, ᾿ καδ-λός, 

ΤΠ] 5. Ογαΐμί. ὃ 354), ΟΥ ΒΘΟΟΠ ΣΤΥ 

ΔΠ4 ἀϑ08] δοοσερίδθομ, Ραῦ ἔαγύῃου, 

“πούβιπρ' νὰ ὕο θ6 τϑ]θοίθα. 

ἃ ΤΩ ΧΊΤη ΘΘ ἢ οὗ {Ππ6 πϑαύμθη ὑπᾷὺ 

{π6 ροοα οἵδ οἵ {π6 ρα 8. ψγϑῦθ ποῦ 

ἴο Ὀ0 τοίυβθα ; 5οὸ Ἠοιη. 7. π|. 65, 

ΘΟΙΏΡ. Τμοΐαη, 7 ηἼηλοι, ὃ 37, οὔτοι ἀπό- 

Τῦ ννὰϑ 

βλητά εἰσι τὰ δῶρα τὰ παρὰ τοῦ Διός 

(οἰδα ὃγ Κυρίκθ)ὴ. Τὴ ψγο]6 οὗ [}18 

γΘΙΓΒΘ 15. νΧ068}} ἀἸβουιββθα Ὀγ Βρ. ϑδμαογ- 

801}, ΘΌγηι. ν. (Δ Ῥορυ]μη) Ρ. 233 

56. ([οηα, τ680). μετὰ εὐχ. 

λαμβ.}] “ὦ ἐὲ δ γεοοίυεο,᾽ τα. ; οοπ- 

αἸθ]οη8] ἀ86. οὔ ὕπ6 ρδυίοῖρ]θ; 5868 

Τοπδ]48. 6ν'. ὃ 5οβ, Κυίίρανγ, ϑργαοῆί. 

δ Βό. 11, δη σοιηρ. 'πον, ὅτ. ὃ 45. 

2, Ρ- 3907. ΤῊΪΒ οἰδιιβθ Βρϑοῖδ! ]ν 1Ἰπλ108 

ὑΠπ6 ἀββϑυύοῃ οὐδὲν ἀπόβλ., ἀπ ν᾽ 116 

᾿ῦ 5Βπονγ8Β ἴον [Π6 ἈΒΒΘΓΌΟΠ 15 ὕο θ6 

δοσαρύθα βΒθύνεϑ δἰβο ὕο δοῇο δηᾶ 6]υ- 

οἰάαῦθ Ὁπ6 Ῥγθνίοιιβ ᾿ἰπηϊ α]οη, μετὰ 

εὖχ., 1π| ΨΕΥ. 23. 

καλὸν 88 8180 ἀδρθπαβῃπύ οἡ μετὰ εὐχ. 

λαμβ., ἀπ ποῦ ἃ ροβιθϊνθ ἃ πα ᾿πᾶ6- 

Ῥομάθηῦ ἀββουύοη. ΤῊ}15 Ποννθν 4065 

Βοιβίαοίουυ : ΙῸΓ ἃ5. ὕδπ8 

ῬΓΘνΙΟΒ. νΕ 56. ΙΓ ΠΥ ΘΟῊ [δῖ η 5. ἔτ00 

ὙΝἸΘΒΙΠΡῸΓ ΘΟΠΒΙΔΘΥΒ 

ποῦ 5661 

Δββουθοηϑ, νἱΖ. ἐπαὺ Θεὸς ἔκτισεν εἰς 

μετάλ., πὰ ὑπαῦ ὑπ6 μετάλημψις ννὰβ 

ὕο θ6 μετὰ εὐχαρ., 80 ὕπθ ργοβϑηῦ νϑ 86 

οοη δίῃ ἔϊῦο ΘΟ ΠΓΙΠΔΙΟΓΥ ΟἸδιι565, νἱΖ. 

ὑμαῦ {π6 Τοοα, Ὀθίπρ (σοα 5 οὐδαύίοι, 15 

αὐϑοϊιέοῖη, σοοα (866 δηήθγβοι, 36)". 

ν. ὃ 4), πα 4150 ὑπὸὺ 1 βο, μετὰ εὐχ. 

λαμβανόμ. 1τῦ 15. οὐκ ἀπόβλ., οΥ' γεἰω- 

Τῦ 15. θεβῦ ὕΠθη 

ἴο τϑύδϊη {π6 μαυπούπαθοη οὗ “ιαοήιηυ. 

δηα 7δοῆ. 

5. ἁγιάζεται γάρ] “70᾽" 1ὲ ἰ5. δαλιο- 
ἐϊεαῖ,᾽ 1.6. ΘΔ ἢ Πτη6 ἐπ ἴοοά 15. ρὰτ- 

ἐὐυείψ σοοα ἃ8 ψν6]]. 

ὕδίςθη οἵ ; Ῥγθβθηῦ ἔθη86 σου ἤΒΒροπα ηρ᾽ 

ἰο λαμβανόμενον. 1Π|}18 ΨΕΥΒΒΘ 15. 60η- 

Βυτηδύουυ οἵ νβῦ. 4, θβρθοῖλν οἵ {Π6 

Ἰαύδοθν οἰδιιβθ; ὕπΠ8 σοπθγὰ] δα ΘΟΠΊΡΓΘ- 

Ποηβῖνθ ἀββαυύοη, ὑπ αὐ που 15 ὕο θ6 

το]θοίθα οὐ' Θοηβι θυ το αἰϊνθὶν ἀη- 

οἰθδῃ 1 Ῥαγύδεθη οἵ εὐέλ ἐπωνἠο)ίυΐης, 

15. Β βυδ ὐϊαῦθα. ΟΥ̓ ΤΟΥ͂Θ πρᾶν Ὧ6- 

Πυϊπρ εὐχαριστία Ἀπ ΓΠΟΓΘ ΟἸΘΑΓΙΥ 

5ΠουΊηο 105. ΒΘ ΠΟυ νη οἤἴδοὺ. ᾿Αγιά- 

ζειν 15 ὑπ8 ποῦ τη 6 ]ν ἀθοϊαγδίϊνο, “ὕο 

δοοοπμηῦ ἃ5. ΠΟΙγ,᾽ Ρυῦ εἤδούϊνθ, “ἰο 

Τὴ 50Π16 

ἔϑνν Ὁμῖποβ (6. χ. εἰδωλόθυτα, ΟἾτγ5.) 

ὑπ6 ἁγιασμὸς ταὶ φούμα!]Υ ὍΘ αὖδο- 

ἀμί6 ἴῃ Ἰῦ5. Ομαυϑούθυ ; ἴῃ οὐμουβ, νη 6- 

τηϑῖτα ΠΟΙγ,᾿ “Ὅο0 Βϑηουν.᾽ 

ὑΠ8Ρ ῬΡΟΠουΠοΘα ἸΘΡΆ}]ν ἀκάθαρτα, οΥ 

δοσοιιπύθα 80. ὈΥ ἃ ἴα]8θ δβοθύϊοϊβμη 

(ὁ... ὍΠ6 Ἐββθηθθ δνοϊαθα νῖπθ ἃπᾶ 

ἤ65}). ὁπ {Π6}]} ὑγθο εν ζεβίύυαϊ, ῬΏ]]ο, 

Μὴ, Οογιοηιρί. ὃ 9, ΝΟ]. τι. Ρ. 483), 

{Π6 ἁγιασμὸς νου] παύιγα}]}γ θ6. γεία- 

ἐϊνο. Ἐϑῦϊαβ δηὰ Δ ΘΒΙΠΡῸΓ Β6θπὴ [Ὸ 

ἴὰκΚ6 ἁγιάζεται ἃ8. ΘΟΙΏΡΓΘΠΘΗΒΙ γΟΙῪ 

αὐδοϊιιίο, ἃ ὕο τϑθυ 6Π6 ἱπιρατγὶυν οὗ 

ὑπ κτίσμα ἴο {Ππ8 ῬΥΪΤηΔ] οαγΒ6; δῦ 

15. 6Π|15 οοπβιβύθηῦ νυ} ΜαθθΝ. χν. 11, 

Ἔροιη. χῖν. 1491 ον. χ. 25, 26, ἃ πα οδη 

1ῦ θ6 Ῥγονϑᾶ {πδῦ [Π8 οἴππϑθ οἢ ὕΠπ6 θαγῦῃ 

(θη. 11. τ7, ΟῦΒαυν 6 65ρ. ὑπ τϑδαϊηρ' 

οἵ {π6 ΠΤ ΧΧ,, ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν 

τοῖς ἔργοις σοῦ, δα 568 8180 «0560}. 

«ἠέ. τ. τ. 4) ὕοοϊκ {Π6 βρϑοῖαὶ οῇξοῦ οὗ 

αἰγυϊιαἰ ἰουυΐηγ ὑπ6 δηϊτη ἃ] οὐ νϑσθύθ]8 

ογθαύϊοη ὃ 1 8ο, νοῦ] ποῦ ἃ Ἰὰνν βι ἢ 

88 ὑμαῦ ἴῃ Τιδν. χῖχ, 23, 24, ΜἘΪΟΗ ἀρ: 

ῬΙΪΘα ὕο {π6 ρο]]αὐθα πα οἵ Οδηδδπ, 



δ8 ΠΡΟΣ 

ό Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς 

καλὸς ἔση διάκονος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ἐν- 
, π- ’ - Π ᾿ 

τρεφόμενος τοις λογοις τῆς πιστεῶωῶς Και 

μῶν Ὀθθη οἵ πηΐνθυβαὶ ΔρρΡ]]οαὐϊοι 

ΤΙ οἤβοῦ οἵ {π6 Ὀυϊτηδ] οὐ886. 15. 1η- 

ἀραὶ τηοϑὺ ρ]αῖπ ἃπ ῬΑΙρδὉΪ6. (869 

“Ζεδίέηῃ ο ἐδ ΟὙοαΐιν"6, Ῥ. το 54.}, Ὀπὺ 

1ῦ 566 Π|5 ἀοα Όπ] τυ ΟΠ οΥ Ὁ 18 ἠο "6 

ΤΘΟΟΡ 564 ἴῃ {Π|6 ΒρθοῖᾺ] ἴογ ΠῚ ΠΕΥΘ 

8164 ἴο. λόγου κ.τ.λ.] 

εἐΐι6 ἀὐογαὰ ο1Γ7 Οοα απὰ βιιρρίϊοαΐίοη." 

ΤῊΘ. τϑρυ]αν ὉΠ ἀπνδυυϊηρ 56. οἵ 

λύγος Θεοῦ ἴῃ {π Ν.7᾽. ὙΠΟΙ]Υ Ρῥτο- 

οἸαιο5 ὑΠ6 ρθη. Ὀθῖηρ' ἰαίςθη ἃ5. οὐ)εοίὶ, 

---ογαῦϊο δὰ θαι ἔδοῦδ,᾿ ὙΥΔ}]. ΤῊ6 

λόγος Θεοῦ 15 ὑπ6ὸ ψοτὰ οἵ Οαοά ἃ5 

αὐδεγο ἃ πα γϑνθα]θα Ὀγ Ηΐπὶ ἴῃ {Π6 

ΘΟΡΙΡύΌΤοΒ, ἃ Πα ΠΕΙῸ, ἃ5. ὕπ6 οἷοβθ 

πο η ΜΠ ἔντευξις ΟἸΘΑΓΙ͂Υ δυσραβίβ, 

τητιϑῦ Ὀ6 σου θα ποῦ ἰο ΔηΥ ἄθονθα οἵ 

οὐ (ϑαπάβθγβ. ϑόγην. ν. ὃ 30). Ραὺ ἴο 

0.18 οομθηῦβ οἵ ὑπ6 Ῥιᾶγου ; ὕπ6 νον 

οὗ Οοά ἃδ5 ᾿ῃνοϊνϑα πα θα οἰ Ἰῃ 

ὑπ6 ΦευΊη8 οἵ ὑπ8 ῬυάΆγαυ. Πα, ἃ 85 

ΘΒ ΠΡῸΣ βαροοβύβ, ὑπ Ἰάθα οὗ εὐχα- 

ριστία 1ῖΒ. ΘΧρΓΘΟΒβοϑα ἴῃ {Π6 Γ]]οϑῦ τη Δ - 

ΠΟΙ; Οἡ 15 οὐ)οοίίυο 5116 ἃ8. ὕο ὑῃ8 

οοηὐθηΐβ Οἵ ῬΑ ΘΙ, Ὁ ὁπ 108 δι 7εὁ6- 

ἔτ 5146 (ἐντυγχάνειν) ἃ5. ἴο ὑΠ6 πιοάθ 

ἴῃ νν ΠΪΟΙ ᾿ὖ 15 τηϑάθ, Οἡ ἔντευξις, 588 

πούθβ οἷ. 1.1, δη 6 ἴῸ ἂἃῃ ἃποϊθηῦ 

Του οὗ στϑοθ Ὀεΐογθ τηθϑῦ, βεβ ΑἹ, 

ἦη, ἰοο. 

6. Ταῦτα ὑποτιθ.}) “ δΒὺ 5εέίϊγη 

7ονίμ,, 8.1. “5 ἱμοὺν εοἰίεδέ Τογίλι, 

ἐθαοϊιοδέ (δ γτ.), ἐλό86 ἐλέη. οὐκ εἶπεν 

ἐπιτάττων, οὐκ εἶπε παραγγέλλων, ἀλλὰ 

τουτέστιν, ὑποτιθ., ὡς συμβουλεύων 

ταῦτα ὑποτίθεσο, (ἢτγ5. Οη πο οοη- 

βὑσιούϊοη. ἃ η6 τηοῦθ δχϑοῦ ὑγη5]. οἵ 

ὑπ ῬδυΌΙΟΡ]6, 588 ποθ Οἢ. γϑ}. τύ. 

ΤἼη6 τϑίοσθμοθ οὗ ταῦτα 5. βΒοιηθν ῃαῦ 

ἀουθύξα!. 

τατά!ς, ---, 6. ΔΡΡΙο οι οὗ {π6 5 πη016 

τηθδηΐη σ᾽ οὗ ὑπ 6 δοῦϊνθ ἴο τηθηΐῳὶ ἁπὰ 

ΠΙΟΓΆΪ [ὈΤΟΘΒ; 8ι6 Καίϊΐϊροσ, ργυαολί. 

δ. 52. ὃ. 4, δΔη4 ΘΟΙΏΡ. ποίββ᾽ οῃ οἢ. ἴ. 

Α5. ὑποτίθεσθαι (ἀψγιαηιὶο 

ΤΙΜΌΘΕΟΝ δι 

Ἐ]θοῦ 411 1416 ἐθβοῖ- 
1η55. 86] (ἰβοιιββί οι, 
Δ. Ῥυϑούϊοα ἢν ΘΧου- 
οἶδ ὑπ 56 1 τὴ φσοα]1- 
Ἠ655, γν ΠΙΘῊ 15 Ἰαβύϊηρ- 
Ἰγ ρυόῆίδ!θ. 

16) 566 Π15 οἰθαυν ὑο ἱπιρ]γ ποῦ τη ΓΕΪῪ 

“ἸΠ ΤΠ ΘΠΊΟΥΪΔ πὶ Το νοσᾶτο,᾽ Απἴῃ., Ὀαύ! 

“ οοεγ," “ ἐπηιϑέϊέιογο,, ἡ μ 6. Ππε τὸ 

οὖ Ἰϑηϊύου ̓  (1 68η. ; οοπιρ. ῬΏὨΙΪο, Κι. 

2705. τι. ὃ 9, Ν' ΟἹ. τι. Ρ. 142, εα, Μδηρ,, 

ὑποτίθεται καὶ παρηγορεῖ τὸ πλέον ἢ 

κελεύει; Ἤ ΘΑγοῃ., ὑποθέσθαι: συμβου- 

λεῦσαι), ΟΥ̓, ἃ5. ἴῃ ὑπΠ6 ῥγθβϑθηῦ οΆ86, 

ΒΟΙηΘν Παῦ ΤηογῈ Ροβι νον ἀπ Ργ6- 

Οἴβοῖγ, τὸ παραινεῖν καὶ βουλεύεσθαι 

(Βιυάεθιιϑ ; σομιρ. «᾿ΌΞ ρΡῃ. Βειί. «74. ττ. 

8. 7, τὴν αὐτὴν ὑποτίθενται δίαιταν, 566 

ΘΧχ. ἴῃ Καθῦβ, Οὐδ. Ρ. 355 54.), ταῦτα 

ὙΨ1]1] πποϑὺ πδύαν αν τ ῦθι' ἰο γ 61. 4, 5, 

δηα ὕο ὑπ6 ρυϊποῖρ] 65. δηἰ ἀἰἸδβιιαβῖνθ 

δ ηὐβ ὙΠ] ἰᾧ ἸηνοΪνεΒ. 966 

680. Βρ6], ἀπηοί. Μο]. 1|. Ρ. 582, 

γγΠῸ νΜῈ}} βρρουγίβ {116 1 ὑῦϑι τηθα μην 

οἵ ὑποτίθεσθαι. διάκονος] 

“ηυϊηυϊϑέο)" : “Ὑπου νἱ]ὺ ΠΟΥ ἀπ ρτο- 

ῬΘΥΪν ἀἰβοιαῦσθ ὕἢγΥ διακονίαν, 2 'Τη. 

ἴν. 51 “0 ΤΠ. ΟἸΠ ΠῚ 1] Ἰββί τη 6 5ἃ- 

υἰπίδοϊθβ,  «[ δ. ἐντρεφό- 
μενος} “δείη ποιιγϊδημεα τ. ΤῊΘ 

ΡΓΟΒθηῦ ΡΙΟΡΟΡΪΥ ἃπα ΒΡΘΟΙΆΠΥ ΤΠ ΚΒ 

ἃ. ΘΟΗ ὑπ πποτι5 ἃ πε ρου πϑηῦ πα Ϊο 

ἴῃ Ὑ0Π6 νογ 8. οἵ ΤᾺ} ; 866. ὙΥΠΘΥυ, 

ΟἾΔΕ ΞΡ 511 

διοαΐθηθβθ, ΟἾγγα., τὸ διηνεκὲς τῆς εἰς 

δο, 1 Π15 888} 

τὰ τοιαῦτα προσοχῆς δηλῶν. ΤΟΕΒΠΟΡ 

ΔΡΟΥ ΘΟΙΏΡδ 68, ΘΙΠΟ σ᾽ ΟὔΠΘΙ ΘΧΧ. (Ρ. 

300, 400), ΡΠΙ]ο, ἤε. αὐ (ὐαΐ. ὃ 20. ΝΟ]. 

1. Ρ. 574 (64. Μδηρ.), οὐκ ἐνετράφης 

οὐδὲ ἐνησκήθης τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν ; 

ΘΟΠῚΡ. 8180 ὃ τύ, Ν οἱ. 11. Ρ. 571, διὰ 

566 Π Ὅνν 6, Ολανγηίογι, Ρ. 37: 5: ΉΠ]|ΔΥῪ 

Ἔδχχ. οὐ “πα 11 816 οἰδθιὶ τη ὅὉ]ΘΘΓ, 

ὙΠ 6βα:,)". 5.0. ΝΟ]. 1. ἢ. 1127. 

τοῖς λόγοις τῆς πίστεως} “ἐλ6 τὐογ εἰ 

ΟΠ 7}αὐ},᾽ σθι. ϑμ)οοϊὰ ; “σου β, ὑθγτηβ, 

ἴῃ. ὙΠ1ΟΝ, ἃ5. 1Ὁ ὑγογο, [0 ΘΧΡΙΘΒΒ65 

1561}, Ηαιπου. Πίστις, ἃ8 Βϑηρ'.. Βὰρ"- 

σοβύβ, ἰπ ΟΙν 65 ἃ ΤΘΐθυθμοα ὅο ΤΊ ποίῃν, 

ἡ καλὴ διδασκ. ἃ ταίογθποθ ἰο οἴπουβ. 



Τν.-Ὁ, 7. 

τῆς καλῆς διδασκαλίας ἣ παρηκολούθηκας. 

δ9 

“Γοὺς δὲ 7 

βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ: γύμναζε δὲ 

Οὐ ὑπ6 πιϑδηϊησ οὗ πίστις, 5686 πούεββ 

ουν (ταὶ. ἴ. 23, πὰ ἤθαβ8, 7 λ6οί. ΟΠιγόί. 

ὟΟ]. 11. Ρ- 127, ὴΟ Πούοναν ἴοο 

τη Π0ἢ σῖνεβ ΠΡ ὑπ6 ϑιυὐ)οοίέυο γθίθυθμοθ 

νν ἰοἢ {πΠ6 ϑ ΟΡ ΔΙ νγαγ5. ΒΘθιη8 ὅο ἴῃ- 

γον. [ἢ ὕΠ6 ΤΟ]]ο νυν Ἰπρ᾽ το δύϊνϑ οἰδιι86, 

1 ἧς ὕπ8 τϑδάϊηρ' οἵ ᾿αολην. [64.. πλ11.. ; 

ΟὨΪν τ Α, 80] Ῥ6 δαορίθα, 1ὖ τη αϑῦ 

6 γτϑραιυ θα ἃ5 δὴ 1ηϑύδηοθ οὗ ππτιβι8], 

ὑποὰρἢ “6 Θμ51016 αὐδιϑούϊοη; 5686 ὟΥ ἴ- 

ΠΟΙ; (7: ὃ 24. 1. Ρ. 119. 

παρηκολούθηκας} “ ἕλοι λαβέ οἰοβοῖψ 

“7οιἰοιυού, (ἃ8. ἃ ἀ1501Ρ16), Λαδέ ὁδοὶ ὦ 

7οιιοιυθλ" οΓ: “5. Τίτη. 111. το; μεσ. ἴῃ 

ἈΡΡΓΟρυΙαῦθ συμ πηθχίοι 1 {Π6 Ρ168. 

ἐντρεφόμ. ἹἸΤαρακολουθεῖν (΄ Β ΒΘ ααὶ 

αὖ ἀΒθθα πα} 15,᾽ Δ ἃ]οὶς. οὐ ἤλεδο 1. 3) 

15. ἔνθα θην τιϑοἃ νι οὐ θὰ] σϑίθυ- 

ὁποὺ (6.5. παρακολ. τοῖς πράγμασιν, 

Ταικθ ἐ. ὁ., Τ)ϑιποβίῃ. οἷδε (Ὅγοη. Ὁ. 2853; 

παρακ. τοῖς χρόνοις, Νοοτη. ἀρ. ΑΥΠ6η. 

201) ὕο ἀδπούβ “ἰγδοῖηρ ἀΠΠ]σΘηὑ]γ οαΐ,᾽ἢ 

4 αὐϊθηαϊηρσ ο ὕπ6 οουθθ οἵἱ,᾽ δπὰ 

ὑπθ πο, ὈΥ δῃ Ἰηὐ6]]19 1016 ονϑ δ οη, 

“ἀπαἀδυβύδησϊ πη ὉΠ6 ἀτ1Ὁ πα τηθδηϊηρ᾽ 

οὗ δὴν ἰδοῦβ οὐ Β ]6οβ ρυθβθηύεα [ῸὉΓ 

ΘΟΠΑΙ θυ οι ; 886 ΟΧχ. οὗ ὑμ15 Ἰαύδει 

τπηθϑῃϊηρ᾽ ἴῃ ΙΑ γρίκο, Οδ5. ΝΟ]. τ. Ρ. 207, 

δ οοΙηρ. ΠΊ55θη, ὁ Π6πιοϑίῃ.. ἐ. ὁ. 

Βοῦμ μϑιι8 ποννόνογ, μα 2 ΤΊμη. 111. 10, 

0Π6 τπθϑπΐησ ἌΡΡΘΑΙΒ ὕο Ὀ6 ΒΙΠ0]}Υ 

ΕῬΟ]Π]ονγθὰ οἴου, ποῦ ΤηΘΥΘΪΥ ἴῃ ᾧ]16 

56η88 ΟΥ̓ Ἰτηϊ αὐϊηο ἃ Ραύθοση (1)6 ΥΥ͂. 

οτν 4 Τίηυ. ἰ. 6.)}, Ὀαὺ οὗ αὐδθημαϊηρ ἴο ἃ 

ΘΟ 56 Οὗ ἱπβύσαούϊοη, ὡς μαθητὴς διδά- 

σκαλον, ΟὐΓΩΥ ; ὕϊΐθ καλὴ διδασκαλία 

ψᾶ8, ἃ5 1ὖ Ψψ6γθ, ἃ Β0Π00] οἵ ψμῖο ἢ 

ΤΊ Υ “αὐα8 ὦ αἰδοΐρίο , 566 Ῥρ1]θ 

ἔν ἴνο. Ὑπ6 ὅγε. ΔῈ] δ.» Ξι τ 
[ἢ ααῷ ἀοούαθ. 65] ἃπὰ {π6 Ψα]ρ. 

“ααδῖη ἀββθοιύα8Β 65᾽ (οοτηρ. Δ αὐ.) 6χ- 

ῬΙΓΘΒΒ. ΓΑΌΠΘΥ ὕοο ΒΌΓΟΠ ΡΥ ὕΠ6 5.1Ρ]8 

γ Βα], ἃ ὕοο ἸΠ5 Π οἰ θα] ὑπ6 ρΓῸ- 

6658 ὈΥ νΒΊ1ῸΒ 1τὖ ννὰϑ αὐδαϊηβά. 

η. Ἰοὺς δὲ βεβήλ. κιτ.λ.}] “διΐ 

αὐἱέἢ, ἐπ6 (συγ) θη) ργοΐαλο απὰ οἰώ- 

εὐὐυεδ᾽ ζαὐίο5 παυΐης πιοξιΐη ἐο ἀο.᾽ "ΓΘ 

Δύο 18 (ποῦ πούϊοοα ὈΥ Π6 τηλ] ον οἵ 

ΘΧΡΟΒΙΡΟΙΒ) ΔΡΡΘδιβ ὅο ἃ1π46 ἴο [Π6 

γν6}1 ποννη ΟΠδγδοῦου πα {Π86 σΘΠΘΓᾺ] 

οἰγοα]αύϊοιν νυ ο ἢ. ἐπ μῦθοι μα οὔ- 

ταϊηθα. ΤΠ686 «]ειυίδι, [0165 (ΟἼγγ5., 

568. ποΐθϑ οἡ οἷ. 1. 4) ἅτ ἀοβισηαύθα 

βέβηλοι, “ Ριοΐαμμθ᾽ (6},. νὶ. 20, 2 ΤΊτη. 

11. τό ; οἵ Ρουβοῃβ, τ ΤΊ. ἱ. 9, Η 600. χὶῖ. 

16), ἴῃ ὑδοῖῦ Δ  Π65]5 ὕο εὐσέβ., ἃ 5 

Ῥθδυῖηρ᾽ πὸ τη ὙᾺ] για, ἃ 5 ᾿γί προ οὐὖ οὗ 

ὕπ6 ΠΟΙΝ ΘΟ ρα55, πα, 85 10 νσθῦθ, ὁ 

Π8 ψτοηρ 5146 οἵ ὑπΠ6 βηλὸς οἵ αἰνίηθ 

ὑγανῃ5 (οομρΡ. Θομπορίύο. ἐγ ἴο6.},-- ἀνὰ 

γραώδεις (ἅπ. λεγόμ.) ἃ5 Ἰη νοὶ] νπρ’ ἴ00]- 

Ὑγ εἰβι. 

ΔΡΕΥ σοπιρῶγα5 ύταθο, 1. Ρ. 32 Δ, τὴν 

15} δῃἃὰ ἃΠ5αγα βὐαθετηθηΐϑβ. 

ποιητικὴν γραώδη μυθολογίαν ἀποφαί- 

οὗ Ῥᾶὰγ {πᾶὺ 

γραώδης Ροϊπύδ ὅο ἃ γραῖα, {π8 Ξορμῖα- 

ΑοΠδηηοῦ (οοιηρ. ΟἼΘΒο]θσ, Δ γολει- 

σεϑοῖ. ὃ 45), 15. ππύθηδ]θ ; ἱπάβρθη- 

ἀΘμΟ]Υ οὗ οὔπ8ὺ ΘοπΒΙ θυ δοπΒ, ᾿Ὁ ἸΠΔΥ͂ 

6 τϑιηδικορα {πΠὰῦ γραϊκὸς ((]6πι. ΑἸοχ. 

Ῥαά. τιτ. 4, 0. 270, Ῥοῦ.) ψου]Ἱὰ πᾶνθ 

Ὀθθη ὑπτι8 ΤΠΟΓΘ Ο,ΆΤΙΗ "δύ! 08} Θχαοῦ 

ὑμαπ Ὁπ6 ργοβθηῦ γραώ ης (γραοείδη»ς). 

παραιτοῦ] “ αἀθοἰηο, ἤαυθ ποι γι) ἰο αἰο 

αὐἱέϊι,᾽ ἀπόφευγε, (ΟΓΔΥ ; ΣΙνν 5 Βίπηϊ- 

ἸΆ]Ὺ ἀθθ4 1ῃ ὉΠ Βθοοπμ ΡΘΥΒΟῸ ἴῃ ὑΠ6 

ΕΛΕῸ ΡΡ. 6: ΠῚ γνὶ ΓΙ 5Π|} ΠΠ. 

111. το (Ῥ6υβοῃβ), 2 ΤΊτη. 11. 23. (ὈΠ] 8). 

νει. ΤῺ6 δϑϑουίϊοῃ 

ἸΠαραιτ. ἄοο8. ποῦ οὐθοι σαί ἴῃ δύ 

ῬδιΠ 5. Ερρ.; 10 15 Πονγθυ Γ 864 [ἢτθθ 

{1π|65 ἴπ ΗΘὉ. (ΧΙΪ. 10, 25 015) δπα 

ἔσαν {τη 5 ΒΥ δῦ Γμα]κ6 : Θοπηρ.. 0560}. 

«ἀγιεΐῃ. τττ. ὃ. 8, παραιτησάμενος πᾶσαν 

τιμήν. 

οορίουϑ ᾿ἰδῦ οἵ οχχ. ἴγροπι ῬΊΙ]ο, {116 

τηοβῦ ρϑυ πθηῦ οὗὨ νυ] 10 }} 15. 44 Πΐοῳ. τι]. 

ὃ 48, 0]. 1. Ὁ. 115 (δα. Μδηρ.), ΠΕ Θ 

προσιέμενος ἃ! παραιτούμενος ἃγΘ ρΡαῦ 

Τιοθϑηθι, Οὐδ. Ρ. 404, ρῖνεβ ἃ 

1ῃ ΟΡρΡοβιίυϊοπ: 5686 δῖβο πούθϑ οῃ ο΄, ν, 



00 ΠΡῸΣ ΤΊΜΟΘΕΒΟΝ Α. 

Α Ἁ ς ’ ε 

ὃ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν. ἡ 
Ἁ πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος" 

, 

ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίαν 

πο γύμναΐζε δέ] “ απα γαΐλ)" 

Φαον οἶδ; 50 Αθἢ., σΟΥΥ Οὐ] ΤΠ] ΊΠ ο᾽ 

ὑπ6 δέ, νυν 10 ἢ 5 ῦν 5. ἴθ ργθβθηῦ δη0:- 

{πιο  Π  Πγ ὑπι6 μοϑιῦν 5146 οὐ {Π8 σοη- 

“ποὺ ΤΊ τού ν ἴ5 στα ἴο ἀββθαθηθ. ΗΘ 

15 ἢυβῦ ποσεθνοῖν παραιτεῖσθαι μύθους, 

ΤἼΘ 

ΒΡΘΟΙᾺΙ ὕθυτη γυμνάζειν (Η 60. ν. 14, 

2 Ῥρϑῦ. 11. 14) ΔρΡΡτΟΡ Ια ὕΘΙΥ 

1} 5 ὉΠῸ 5} Ολλ008 εἸογέ νι] ὴ ΤΊτο- 

ὑμοῖι ῬΟΒΙθΙ ν ΘΙ γυμνάζειν κιτ.Ὰ, 

σα. ΠΠρ 

ὑπ ν νᾶὰβ ὕο τηδιζο, ἴῃ οοηναδῦ νυτῦ ἢ) 0Π6 

βὑπαιθα ἄσκησις οὗ {πΠ6 [1586 ὑβοῆθιβ. 

πρὸς εὐσέβ.] “707. γρίἱεέψ ,᾽ εὐσέβεια, 

“Ρτυϑοῦϊοα, σα  1ν 6, Ρἱθῦν ᾿ (5686 ποῦθβ ἢ 

οἷν. 11.. 2), ννὰ5. ὅΠ6 δα ὑονναγα νν] ἢ 

“ΤΙΠΟΥΠΥ ννὰ8 ὕο εἰἰτθοῦ 15 Θηἀθον ο 18, 

ὃ, γὰρ οοπῆτιηθ. ὑπ86 Ρυθοθαϊηρ' 

οἴδτιβθ ὈῪ Ρυύθϊηρ σωματικὴ γυμνασία, 

0116 οΟὐὔννανα πα ὑπ6 νἱβι ]6, ἴῃ. οοη- 

ὑναβῦ τ] γυμνασία πρὸς εὐσέβ., {16 

1ηῦ0 8] Δα Π6 ἀΏΞΘΘΠ, 

Ἵ.-σωματικὴ γυμν.} “ἐ}ι6 χε)" οἾ56, Ο7' 

έν ΟΝ 

ἐγαὐγΐη, ο77 ἐλ6 ῥοάν, ὅγυ. 1.939» 

ο γ 

Ἰ; .-9) [οχϑγοϊθαύϊο ΘΟΡΡΟΡ8]. ΤῈῊΘ 

οααοΐ πυθϑηϊησ οὗ ὕΠ658 σοῦ β 15 Βοιη6- 

ψνπᾶὺ ἀουθύΐα]. Τυμνασία τηϑῦ ὕ6 τϑ- 

[ογγθά, δυο  (α) ἴο ὉΠ6. τηθτα ρημδίοαί 

ὑγαϊαϊησ οὗ ὑπ θοαγ, σγιππαβῦϊο Ἔχ οῖ- 

οἶβ85. ῬΓΌΡου, [)6 ὟΥ., Ηα1}., ἀηα, ἃ5 

μοῦ 6 δχρθοῦθα, «υδύϊη., Πὐβύ,, 

Δ δοΙ,, ἃ]. ; οὐ' (Ὁ) ὕο ὑπ6 αϑορέϊο ὑγϑῖῃ- 

ἴῃ ρ᾽ οὗ ὕπ86 Ὀοαγ (1 Οὐν. Ἰχ. 27) ἴῃ 105 

τηοξῦ σΘηΘΓΆ] ἀβρθοὺ (ἢ ἄκρα σκληρα- 

γωγία τοῦ σώμ., Οοναν), νι} τοίογ- 

6086. ὅο {πΠ6 {πϑοβορ ]βῦϊο 

οὗ {Π|ὸ ἴλ]86. ἰθδόιουβ, Τποιπὰβ Αα., 

ΜΙ α., δ 1οβιρο., ἃ]. ΟΥ̓ {ῃ886 (α) 

15. ποῦ ὕο Ὀ6 Β ΤΩΙ ΆΡΪΥ τ ]θοῦθα, ἃ5. 1ᾧ 

τνὰβ τηδϑ]ηὐαϊηθα Ὁ ΟἾγΥ8., ΤΠ ΘΟΡΙΙ.. 

(ὑΠποιιρὴν οἡ. πο ἰβύα!ς θη τοι 65), ΤΠΘοα., 

(ἤθαϊη., 8δη4 Πὰ5 Ὀθθη ἀθίθηαθα τ] 

ἉἸΒΟΙΡΙ 16 

γὰρ σωματικὴ γυμνασία 
Εἰ Ν ς , Ἂ , 

ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς παντα 

ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ 

ΒΟΤΩΘ ἸὨροη αἰ ὈΥ 1)6 είίθ : 866 

ϑυϊοον, 7 οβαιι». 5.ν. ΜΝ]. 1. Ῥ. 804. 

ΑΒ Πονθνο γυμνασία 15 ποῦ πποοιη- 

ΤΩΟΠΪΥ τπι56861 ἴῃ 1658 Βρβϑοῖδὶ τ θυ 65 

(6. .. Αὐϊβῦοῦ. 70)». ΜΠ. 5, ῬοΙν Ὁ. “718. 

1. 1. 2),--β γύμναζε (γ6 1. 7) ῬΤΘΡΆΓΘΒ 

τι5 ἴον {π|5 τηοα!ποδύϊοῃ,--τᾶϑ ὕπ6. 60ῃ- 

τοχῦ 

Ῥδύννθθη θχύθι ΠΔ] ΟὈΒΟΥν ΠΟ 65 δα 1ῃ- 

ΒΘΘΙῚΒ ἴο ΤΠ ἃ Οσοηίγαβῦ 

σναγα ΠΟΙ 658,---η(1, ΒΟΥ, ἃ5 ΔΒΟΘΌΪΟ 

Ῥιδούϊοθθ Τουιηθα 580 νϑιῪ αἰδβύϊποῦϊνο 

ἃ ἴθαύατα οἵ {πᾶὖ Θαγγθιῦ ἢ ον} ΤΠ θο- 

ΒΟΡἢΥ (9 56ρῃ. δΒεϊξ. «πὰ. τι. 8. 2 56.; 

ῬΊΗ]ο, Γύϊ. (οπίεηιρί. δ... 54.) 10} ἴῃ 

115. οἱναρίθι: ἈΡΡΘαΙ 5 80. αἸβΌ ΠΟΌ ἃ]- 

Ταάἀοα το, Ὁ ΒΘΘη5. ΠΠΡΟΒΒΙ]6 ὕο ἃνοϊα 

ἀϑοϊάϊηρ ἴῃ ἴωνουν οἵ ὕπ6 ἰαύίον ἴῃ- 

06}. ; 80 Βαονθιῖῆσθ, ϑονην. Οἵ. 0]. 

1γ. Ρ. 408 (Α.-Ο 1Τι101.), Νϑδπαᾶογ, 

Ῥιαπέζηψ, Ν᾿ ο]. 1. Ρ- 3490 (Βοϊιῃ), ὡπά 

ΔΡΡΥ. ὑπ6 τη]ουιν οὐ τποάθυη ΘΧρο- 

Τῇ τ0 "» πτρϑὰ μαῦ ἣ 

σωματικὴ γυμν. (1 {118 5686) νγἂ8. πη- 

Β'[ΟΥΞ. 

γεϑυν οὔθ Υ οοΠθιηπθα ἴῃ ΜΕΥ. 2, 3, 

Δα Θὰ] πόνον 6 βύγβα ὄνθὴ πρὸς 

ὄλίγον ὠφέλιμος, 1ῦ ΒΘο᾽ὴ8. ΘΠ ΟΌΡἢ [ο 

ΒΆΥ ὑποῦ ὑπθγο ὉΠ6 Αροβύ]β 158. βρθᾶϊ.- 

1ηρ οὗ 105 την] ἀθνθὶοριπθηΐβ ἴῃ ὑπ6 

ὕστεροι καιροί, τα οὗ Ὁπ6 τηοῦθ ἴηπο- 

οοηῦ ὑμοὰρ οοτηραγαθν ̓ν ῬΡΟΠ.]6585 

ΔϑοθύϊοΙβιη οἵ ὉΠ6 ῥυθδθηΐ. 

πρὸς ὀλίγον ὑδίτε 9} 6)" 86 ΠΙΔΥ͂ ΟἰὕΠοΥ 

τίει: ἰο πὸ απυγαύίοη (ὅγγυ., ΤΠθοα, ; 

ΘΟΙΏΡ. «᾿ ἃ ΠΠ65 ἰν. 14) οἵ Ὁπ6 ὠφέλεια, ΟΥ 

{Π6 ἐαέεγυέ ὕο νον 10 την Ὀ6 ΔΡΡΙ1ε4 

(ΗΠ αὐμοσ, 1)6 Υϑυῖε). Τῇ οομπύοχὺ 

Βονθνοσ, δηα ὑΠΠ|6 Δη 10} 16815 πρὸς πάν- 

τα, βθθὴ ὅο 6 ἀβοιθ]ν ἴῃ ἴανουν οὗ 

{86 Ιαὐῦθι,, ἀμ ὑο ᾿]πηϊῦ ὉΠ|6 τη ηϊῃρ' [0 

“ἃ ἸἸ0016᾽ (( Δα τηοαϊουτη,᾽ Ὑ α]6..)-- ὑπ6 

ἴονν ομ]θοῦβ, θη 5, ΟΥΓ ΟἹΡΟυ Πηβύϑ 065 ἴῃ 

116,᾿ ἐοιυαγα ψΜΠϊοῃ (πρὸς ὀλίγον, ποῦ 

ὀλίγῳ οΥ ἐν ὀλίγῳ) ὈΟΑΠΥ ὑγαϊηϊηρ' ἡπα 

ΔΒοΘυϊοἴβιὴ ὁ 6 ῥυοπύθ]ν ἀϊτγθοίθά. 



ΤᾺ  ϑθε ιο; ΟἹ 

τῆς μελλούσης. 
Ν ε ’ Α ’ «) Δ «-- 

πιστὸς ὁ λόγος καὶ πασῆς ἀποὐϑοχῆς 9 
3 9 “ δὰ - Α 9 ἢ , θ Φ 
ἄξιος. εἰς τοῦτο γὰρ ΚκΚοπιώῶμεν Και Ονγει ιζόμε ας, ΟΤ ΙῸΟ 

το. κοπιῶμεν] [πὶ ε(. 1,2, ἀπᾷ 7Ἴ86]ι., καὶ 1ῖ5 Ῥτθῆχϑα, νι ΕΌΚΤ,; πιϑην 

ΤΩ55. ; ΟἸγυβ., Τθο., ΤΉΘορΡΗ., (ὔουϊῃ. (Πε0.). Τῦ 15. οπηυ θα ᾿Ὁν ΑΟΠΝ; 

ΟἸδγοιη., Απρ'., 8]. ; Ογτ., ΟἸσγβ., Τθ8πι., 41. (αοΐνην.), ἃπα ρογῦῆαρ8 υἱο ῦ]ν, ὑΠ6 

δαἀατυίοπ οἵ δὲ θϑῖπρ ΔΡΡΥ.-. }π80 Βυβήηοϊοηῦ ὕο ὑπιη ὑΠ|6 560816. 

ἔχουσα] “α8 ἐξ λα, “δἴποο ἰὲ Παβ;" 
Θά υδΒ8! τ86 οἵ {πὸ ρδγίϊοϊθ (δομρ. 

Τοπα! 45. αν. ὃ 615 54.) πὶ σομῆγπια- 

ἀϊοπ οἵ ὑπ6 ριβθοθαϊης ἀββδγθοη. ΟΝ 

{116 ριδούϊοα! ἀρ] οαδϊοη οὗ ὑΠ]8 οἰλαβθ, 

8686 Ἔδυγονν, ϑογηι. 11. 11. ὟῸ]. 1. Ῥ. 

23 54. (Οχῇ. 1830). ἐπαγ- 

γελίαν... ζω 95] “»γοηυΐξδο οΓ [{76.5 ΤΊιΘ 

ΒΘη1 1 νΆ} γ᾽ ῖοη 1 ποῦ ρϑυ ἔθου ]ν οἰθᾶν. 

1 τὸ ΡῈ Ὁπ6 σϑη. οὗ ἑαεηέϊί οὐ «ρρο- 

ϑ.ἐΐοτν (οοτηρΡ. ϑοπθαου!. ϑγηΐ. ὃ 12.1, 

Ρ-. 82), ἑωή, [Π6 Ἰπηρογῦ οὐ τύπου οὉ- 

16οῦ οἵ Ὁπ6 Ῥγοιηΐβθ, νου βϑθπὶ δῦ 

Πγϑῦ β᾽σῃῦ ὕο ᾿πνοῖνθ ὕννο ΔΡΡ Ια 8, 

φιιαγιεϊαξίυο (“Ἰοπρ [1ξ6,᾽ Ἐρἢ. νἱ. 3, 

1)6 Νὴ.) σίιθὴ ἴῃ οοππθχίοη υγ10}} τῆς 

νῦν, φυιαϊἐαἰνε (“ ἈΟ]γ, Ὀ]Θαβθα 11 ἢ) 

ΏΘη ἴῃ σΟΠΠΘχίοη ψ]Ὸἢ τῆς μελλού- 

σης. Τῇ ἀρϑῖῃ 10 Ὀ6 0Π6 σβϑη. οἵ 76{ε1- 

6η06 ἰο (Η αἰῃ., οοταρ. Δ 1}.), οὐ οὗ Ὁπ68 

»οϊιιέ ὁ υἱεῖ (Ομ αθυ]. ϑψηΐ. ὃ. 18. τ, 

Ῥ- 120 564.), ζωὴ τοίδϊῃηβ 105. σΘΠΘΡᾺ] 

τηθ πο (6 νύ] οχ᾽ϑύθηοο,᾽ 46.), Ὀαύ 

ἐπαγγελία ὈΘοΟΙη65 ἱπαθῆμπιίθ, ἀπ 

ΤΩΟΤΘΟΥ͂ΘΙ 18 ἴῃ ἃ ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ ὙΥΙΟΗ 105 

ἀοροπάθηῦ σϑηῖῦνα ποῦ βαρρουίθα Ὀγ 

ΔΠῪ ΟΠ ραββᾶρθ ἴῃ ὑπὸ Ν.Τ. ὙΠ15 

Ἰαϑῦ ο ]βούϊοιι 15 80 συᾶνθ ὑπδῦ 1Ὁ ΒΕΘΙῚΒ 

Ῥγοίθγα 186. ὕο δήορῦ {π6 ἢνβὺ ἔυγιῃ οὗἉ 

σ6η., θαῦ ἴῃ θούἢ, τη ιη 0618 ἴο σῖνθ ἕωὴ 

15 προσ Πα πποσα 46 ἤη 1061 γ Βου]ρύτι Ὁ] 

ΒΘη88, ΔΠ64 ἴο τοραγα 1ὖ ἃ5. ᾿πἸ ν]ηρ; 

{π6 1468, ποῦ οἵ τπθῖθ ἰθηρῦῃ, οὐ οἵ 

ΤΊΘΓΘ τηδ θυ] Ὀ]Θββίησ5 (ΘΟ ὑταϑὺ ΜΙ Κ 

Χ. 30, μετὰ διωγμῶν), Ὀυὺ οἵ 8ρ{γνιαί 

ΒΔΡΡΊπ6855 (εὐδαιμονία, (γα) ἃ α ΠΟ]1- 

1655; ἴῃ ἃ ΜΟΙ, ἃ5 Θχρυθββϑίηρ “ἢ 6 

᾿ς ῬΙΘΒΒθ άπ 688 οὐ ὑπ ογθαύαγθ :ἢ 

5866 ΤΤΘΠΟΙ, ϑψηοη. ὃ. 27, γοβο ΡΠ 11ο- 

ἸΟΡῪ πονονοῖ, ἴῃ ΘΟπμπθοῦπρ ξα ἢ νυἱ Ὁ ἢ 

ἄω, 15 Ποῖα ἀοαθύξα! ; 1Ὁ 15. ταῦθ ὃοη- 

πϑούρα 0} [ δ. “νῖν Ἔγθ᾿ (ϑηβου, 710) ; 

5686 εβ8ρ. Ῥούύ, Αέγηι. Πογϑδοῖι. Ν οἹ. τ. Ρ. 

2ύ5, Τ)οη8145. Ογαίμψι. ὃ ττ5, Βοηΐου, 

ἩΓινξοίϊεα. Δ]. τ. Ρ. 684. ΤΠοῖα 15 

ἃ. 004 ἰγϑαύϊβ ὁ ζωὴ ἴῃ ΟἸΒῃ. Ογριιδο. 

Ρ. 18754- τῆς νῦν κιτ.λ.] 

ΤῊ ἔσο ᾿παδροπαθηῦ ραγύβ ᾿πύο ψν ΠΙΟ ἢ 

ὕΠπ6 116 Ῥγοτϊηϊβθά ἰο εὐσέβεια 15 4]- 

νἱ 64, ἴθ ἴπ {{Π15 ψ  οΥ], ἀπά ἴῃ {]ιδὲ 

ὙΠΟ 15 ὕο ΘΟΙη8: ὉΠ6 Ῥγουηΐβ65 οἵ ὑῃ6 

ΟΙα οονθηδπῦ ἃγ6 ἰῃγοϊνθ δηα 1πΠ001- 

Ῥογδίθα ἴῃ πθὸ Νὸν (ΤἌγ]ου, 78 οὕ 

ΟΣ ΤΙΣ , ΤΠ 15. ΠΞΟ: 15: ΤΡ). ΒΠῸ ἘΠ᾿ 

Πᾶηοθα Ὀγ ἴτ. Οπ ὉΠ68 τι58 οὗ {Ππ6 ἁγῦ., 

ὙΥΒΊΟῊ {ππι8 Ξοσγ 88 ὅο τᾶν ὁδοὶ ρᾶγὺ 

85 Βθραγδίθ, οοτηρ. Υ που, (ὐγ.. ὃ 10. 8; 

Ῥ᾿ ΓΠ 

9. πιστὸς ὁ λόγος κ-τ.λ.] ὅ6 6 πούεβ 
ΟἿ. ΟἿ 1. 15; Βεγα {Π6 ἔοτγιητϊα 15 Θ0η- 

Πυιμδύουυ οὔ ψμαῦ Ἰπηπη ΘαἀἸαίθν ρσθ- 

οθαε5, τὸ ὅτε ἡ εὐσεβ. ὠφελεῖ καὶ εἰς 

τὴν παροῦσαν καὶ εἰς τὴν μέλλ. ἕξωὴν 

εἶναι λόγος ἀξιος νὰ πιστεύεται. ΟΟΥΔΥ 

[πποάϑυν τ κ)]. ΤΠ. ρῥϑγίϊο]θ γάρ, 

γ6 1. το, ΟὈν]ΟτΙΒΙ Υ Ρ ΘΟ] 6168 ΔΠῪ τ ο- 

606 ὕο νγἢδὺ [Ό]Π]ονν5 (ορΡ. ἴο Οοην Ὁ.) ; 

ΟΟΙΏΡ. Ὡοΐθ5 οἡ. ἢ. Π]. 1. 

το. εἰς τοῦτο γάρ] “ 1707 ἰοολίγρ ἰο 

ἐλὶξ᾽ (Οοἱ. ἴ. 20, ὁοπρ. Τ)οπμ 8145. Ογαϊμί. 

δ 170), “ὧν γεξογεηοθ ἕο ἐἠι15,᾽ νὶΖ. {116 

ΤΑ] Ζ 1 Οὗ ὉΠ ῬΓΟΙΉΪΒ8 ἴπ ΟἿ ΟΥ̓ 

οδ865: τί δήποτε γὰρ τὸν πολὺν τοῦτον 

ἀνεδεξάμεθα πόνον...εἰ μή τίς ἐστι τῶν 

πόνων ἀντίδοσις; ΤΠπεοά. Τ]ι6 τοίο- 

6π08 οὗ εἰς τοῦτο (ὈΥ̓ ΠΟ ΠηθᾺ 8 5Υ}- 

ατοῦ.) ἴο 

ὑπθ [Ὁ]] ον ὅτι, --- “ΠπΘΓθοσθ τγ 

ΟΠΥΙΠΟΙΒ. Υγἢ διὰ τοῦτο, 

θοῦ. ἸΔΌουν... Ὀθοδιδθ,, Αὐὐ}. (Θοιηρ. 

ΤΊΘορΙ,, ΒθΖε, 81.}, μὰ5 θθθὴ Γθοθθ]ν 



02 ΠΡῸΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ Α. 

9 , Ὡ Α Θ “ κ᾿ Φ 9 , , 9 
ἠλπίκαμεν Εετι εῷ ζῶντι, ος εστιν σωτήρ ποαντῶν αἀν- 

“ 

θρώπων, μάλιστα πιστῶν. 

ἀοίθμ θα ὉΥ ΝΥ βΙηρου; θαῦ ΒΌΓΟΙΥ 

{8158 ᾿πθουγαρβ. ὕπ6 οασβ8} ΘΟΠΠΘΧΙΟη 

(γὰρ) νι νοι. δ, δηα 1τἰ5. οΘοπῆγιηδίουν 

ΒΘΑῸ6Ι] νθ΄. 9. 10 15 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΔΙΤῪ ἴο 

γοϑίσιοῦ τοῦτο ἴἰο ἐπαγγελ. ζυῆς τῆς 

μελλούσης (ΥοΒΙηρ..), 

815. νου παύπνα!ν ἔοσπι ὑπ ΟΠ]οἵ 

ἴου Δ Πουρ ἢ 

δηά 

50} ξωὴ (ἴῃ 15 Θχύθη 84 5686) ἣ νῶν 

τ οὐ 150 Βα] Ὀ]ν ἴον τη 105 οὈ]θοῦ, ἃ5 

Ῥθεΐηρ ὦ Κἰπα οἵ ρ᾽εᾶρβ δπὰ ἀῤῥαβὼν 

οἵ ζωὴ ἡ μέλλουσα. κοπιῶμεν 

κι τ.λ.7 “τυ ἰαδου" απα αὐ ἐδ οὐ )οοΐ8 

67 γοργοαοῖν;" ποῦ τηϑυοὶν 0 Ῥδι] Ἀ]ΟῸΠ6 

(Οο]. 1. 29), οὐ δ Ῥφῖ δη4 ΤΊτηοίῃΥ, 

ναῦ ὑπ6 Αγροβύ]θβ ἴῃ βρϑποίαὶ (1 ον. ἱν. 

οἵ ὉΠ6 κοπιᾶν διὰ ὀνειδί ζεσθαι, 

12), ἃπἃ Δ1] ΟἸΥϊϑύϊαη. τη 55] ΟΠ 165 

ἃ ὑθδοῆο ΓΒ. 

ἰι584. Ἰη τοίθγθποθ ὑὸ Ὀοῦῃ Ὡροβίο]ϊο 

Κοπιάω 5. ΤΥΘα ΠΟΥ 

Δ Πα ταϊἰβύθυιαὶ Δ θοατα (ΠΕ οτη. χν]. 12, 

1 δε: συν. τὸ, (ὅδ᾽ ἵν ταὶ 311), ΜΙΝ 

ΔἸ] αβίοη, δἃ5θ. πε ἀουϊναίϊοη. [κοπ-, 

κόπτω,---ποῦ ϑδηβοσ. ἄαρ, Βεηΐου, 

 Τγιξο 6. Ν᾽ οἹ. τ. Ρ. 268] βυρραβίβ, ἴο 

ὍΠ6. 1011 ἃ μα δε λἦηγ νυ 161}. ἀοθοπι- 

᾿Ρϑηϊθ ὑπθη. 11 τυϑϑαϊηρ 18 ποῦ 

Ῥθυ βοῦν οογίαϊπ : ὀνειδ. 15 ΤΘΡ]ΔοΘα ὈΥ 

ἀγωνιζόμεθα (1 οϊνηι.}) ἴα ΑΟΕ ΚΕ; 

1ῦ 15. βοννθύϑν δαορῦεα ΔΡΡΥ. ΟΠΪΥ ὈΥ 

ὁη86 ΔΝ διβίομ, ὅγυ.-}}]., δη4 15. 588- 

Ῥἱοϊοαβ ἃ8. Ὀθίπρ' δα β516, Πα 8.5 Πδν]ηρ, 

ῬΟΒΒΙΌΙν οὐἱοὶδῦθα ἔγοιη. (ο]. 1. 20. 

1 καὶ κοπ. (1ἰε0.}ὺ ῦ"Ύὲὸε δαορίβα (8:6 

ΟΥΟΙΟᾺ] ποῦθ) ὑπ6 καὶ Πἃ5 8Π ΘΠ ΡΠ 518 

νυ οῖ, Ὁ τησδὺ Ὀ6 5814, βθ8)5. ρθοι- 

ΠἸἸΑυ]Ὺ ΔΡΡΓΟΡυΪαῦθ, ὁορ. 1 ον. ἵν. 

1; ποῦ ΟὨΪΥ, “0011 ἃ πα βιδτηθ᾽ (καὶ) 

Ποῖ “ΥΠΘΓ6 1011, πο  ΒΏδιηθ ᾽(τε... καί), 

Ῥαὺ “45 ψΧ6}1} 0πΠ6 ὁη86 8ἃ5. ὕπ6 οὐ]ογ᾽ 

(καὶ..«καί), θοῦ ρᾶγὺβ θαῖπρ' Βιπ ]ύδ ῃη6- 

ΟἸΒΙΥ Ριθβθηϊθα ἴῃ ὁη8 Ῥγθαϊοδίϊοῃ ; 

8686 ΔΥΪΠΕΥ, ΟἿ. ὃ 52. 4, Ρ. 380, ἃμπα 

ΘοΡ. θομδ]α5. Ογαΐψί. ὃ 189, το, 

ῬΡ- 322, 338, ἠλπίκαμεν] “τ06 

μώνο βοΐ ουὐμ" ἤορο οη,, “πᾶν βοὺ ἃπᾶ 

4 56 πορβ οη,᾿--[Π8 ρουίθοῦ βχργεβδ- ῖ 

ἴηρ᾽ Ὅπ6 οοηθππαᾶποθ ἃ Πα ΡΘΡΙΠΆΠΘΠΘΘ. 

Οὗ {Π6 ἐλπίς; 5688 Ῥθυῃπαγᾶν, ὅψη. χ, 

6, Ῥ. 378, Δπα σοιρ. ΟἿ. ν. 5, νὶ- 17, 

ΦόΠη ν. 45, 2 Οογ. 1. το. Ῥθ116 δπᾶ 

ΥΙΘΒΙΠΡῸΡ ΘΟΙΏΡΔΙΒ 1 (ὍὉΓ. ΧΥ. 10; 

ἠλπικότες ἐσμέν, Ὀαπὺ 1 5Βποια ποῦ 6 

Τογρούύθῃ ὑπῶὺ ὑποι8 ἠλπ. ἐσμὲν 15. ποῦ 

ΤΊ ΡΟ Ϊν -- ἠλπίκαμεν, 5686 ΜΙ ΘΥΕΓ. η, ἰο0. 

᾿Ελπίζξω, πἰςθ πιστεύω (ΘοΙηρ. ποῦθϑ οἢ 

ΟΕ. 1. 10), 15 Τουπα ἴῃ ὑπ6 Ν. Τὶ, ἴῃ σοη- 

ῃθχίοῃ ΨΥ 10}} αἸογοπῦ Ῥσθρρ. ; (α) νι ἢ 

ἐν, τ ον. χν. 10, “5068 ἴῃ Ομυϊβίο τϑ- 

Ῥοβιύα ; (Ὁ) να εἰς, Φοἢπ ν. 45, 2 

Οὐον. 1. το, 1 Ῥρῦ. πὶ. 5 (μαόληι., Τίβο]ι.), 

την κῖηρ ὑπ6 αἰϊτθούϊου. οὐ ὅΠπ6 ΠΟ}}6 

ψῚῸἢ ῬΘΥ Δ Ρ5 150 βοιηθ ζαϊηὐ (Τοοαῦϊνο) 

ῃΟΌΟη ΟὗἨ ὉΠΙΟΠ ΟἿ ΘΟΙΠΠλ θη ΙΕ 

{1|6 οὐ]θοῦ οὗ 1Ὁ ; οοτηρ. ποῦύββ οῃ ἢ. 1. 

τό, δπα οἡ; (αἴ. 111. 27; (0) ψΨΊῸῈ ἐπὶ 

80 ααἷ,, ΟἿ. νἱ. 17, Ἔοτα. χν. 12 

(ΠΧ Χ.), τυ κῖπ ὕΠ6. θᾶ 515 οὐ Του πἀα- 

[ἰοη οι. ὙΥΒ]Ο {Π|6 ΠΟΡ6 σοϑύβ ; (ὦ) ψ 

ἐπὶ ἃ αὐοὐὸ. (0ἢ. ν. 5), τηλυκίηρ Π|6 

τηθηΐα! ἀἰγθούϊο τυ ἃ νυν ὅο ὑπδῦ 

τ Π]ΆΠ 06; οορ. Ποπδὶάβ. οἷν. ὃ 483. 

ΓΠ6. βίτηρὶθ ἀδύϊνο 18 Τοαπα (Ζαοΐηι., 

1 180}..} ἴὰ. Μδίη. χιϊ. 21. 

ὅς ἐστιν κιτ.λ.} “ὡλο ἐδ ἐλι6 Βανουι" ο7 

τϑ]αύϊνα οἴϑαβθ, ποὺ δον- 

Θν6Ι 1 ΘΩΥ ΟδιΒᾺ] ΟἹ ΘΧΡΙ ΠΟΥ 

ἴόροθ ({Π18. ψψου]α τοῦθ παύιγα !Π]γ 6 

ὅστι5), Ὀπὺ 5 ΠΡῚν ἀθοϊαγαΐονῦν ἃπα 

ἀοΠπιϊν6. ΤΠ ἀθοϊαν ύϊοη. 15. 8.18 

ἴο ἃΙΌι88. ὕΠπ6 [θθιιησ ὑπδῦὺ 0Π86 Βδῖη8 

Οοα ψ|ὸῸ 15. ἃ ἐϊυϊηγ 15. ἃ ἰουΐηῳᾳ (οά, 

068 ἴῃ Ψ ΠΟπὶ {Π|6 11 ὑστιιβῦ 15 ποῦ ρ]οθα 

ἴῃ ν 81} ; ὑΠ6 νοῦν οἵ 81] τηθη, ΟΠ ον, 

ΘΒΡΘΟΙΔΙγ, οὗ ὑπθπι ὑπαὺ Ὀθ]ῖθνθ. 1ὴ)6 

ὙΝ εὐὔθ οδ]θοῖβ ὑο {π8 τι88 οὗ μάλιστα ; 

ΒΌΓΡΘΙΥ ὑΠπΠ6 ῬΥΙΠΠΊΔΓῪ πούϊοπ οἵ μάλα, 

ἐ1ῃ ἃ φυθαύ ἄθρυθθ᾽ [ο]ΟΒ ον οοπηθούθβα 

ψΙ ἢ μεγάλα, ΘΟΙΏΡ. “1Π0168;᾽ οί, 

Μίψην. Πογ δον. Ν ο]. τ. Ρ. 283], 18 β6 18 

Ῥϑυΐθου!Υ βαϊθαθ]8 ἃ πα μγορογ; (ἀοά 15 

αἰδ Ὠχοη, ;᾿ 



ΤᾺ ὙΠ} 115; 

Τοῦ ποῦ ὕπν γοσίῃ ἴπ- 
ἄτπιοθ οοη θη ρῦ ; θ6 τἃ- 
{Π6Υ ἃ 1066] Νορ]θοῦ 
ποῦ [ἢν ΒΡ τ πιὰ] οἰἐὑβ, 
λαῦ Ῥϑύβθνθσῦθ ἰὴ 8}} 
{πγ απύ165. 

8 σωτὴρ οἵ 811 τηδτι, ἴῃ ὑπ6 ογθαϊθϑὺ 

ἄθρουθθ οἵ {Π8 πιστοί; ἡ. 6. Ὁπ6 σγϑαθθϑδῦ 

41 Γπ]]6δϑύ δαὶ ]!}]10 ἢ οὐ Ηΐβ8 σωτηρία, 

ἴὺβ Θομηρ]οῦβ τϑα]ἰχαύϊοη, 18 βθθα ἴῃ {116 

868 Οὗ {Π| πιστοί; οοΙΏΡ. (8]. νἱ. 10. 

ΤΊΉΘΓΘ 15 ᾿ηγοϊνθα 1 ἰὕ, ἃ5 ΒΘΗΡῈΙ οὔ- 

ΒΕΓΥΘ5, 8Π ΔΙΡΟΙηΘη πη αὐ Τλΐ)07"; 

“ααδηΐο ΤΠ ΔΡΟῚ5 Θἅτη [1)61] θη ΘΠ θη 81] 

ΘΧρθυϊθη αι 91 41 1Π θα ϑρουδηΐ, 

Οὐϊν. Οπ {Ππ|85 πηρογίδην ἰδχύ, 866 

Του θυ η8 Ὀγ Βάνγον,, "0718, ΝΟ]. 

1ν. Ρ. τ 84ᾳ. (Οχῇ. 830). 

11. ΠΠαράγγελλε] “ΟὈ»ιυηαηα,᾽ ΔΆ... 

ψυ]ρ., Οοὔμ. ; ποὺ “οχμογύ," Ηϑιητη., 

ΟΥ' ΚΟ Πη6 Ὀτὶνδύϊπη,᾽ (ὐτοῦ., θαὺ ἴῃ {Π6 

518} 854 ῬΤΌΡΟΙ 56η586, “ρ)) Φοΐρε,᾽ 

ἐπίταττε, ΟἾγυΒ., σὺ ὑππι5. ΧΡ] ἢ 5 

{π6 88 οἵ Θδδοῖ ἰθύτη : τῶν πραγμάτων 

τὰ μὲν διδασκαλίας δεῖται, τὰ δὲ ἐπι- 

πα ῆθ οἷόν τι λέγω, τὸ μὴ ἰουδαΐζειν 

[δ πΡ. 8 πη ἢ] 

μέντοι λέγῃς ὅτι δεῖ τὰ ὑπάρχοντα 

ἐπιταγῆς δεῖται ἂν 

κενοῦν....... ἐνταῦθα διδασκαλίας χρεία, 

“οηιῖϊ. Χτττ. 1π1ῦ. ταῦτα] 

ἐἐθι656. ἐμέν, ποΐ τηθυοὶν ὑΠ6 ἰαβϑῦ 

βὐυαϊθιηθηῦ, ὅς ἐστιν κιτ.Χ. (Ὑ 6ββ0}.), 

ΠΟΙ, ΟἹ {86 οὔπευ μδῃά, τποσθ ᾿πο]ὰ- 

βίνι υ, “ΟἹ πἶΐᾷ, ατπ|ὲ8 Αἰχὶ 486. ΤηᾶρηῸ 

Ῥἱθῦδ 18 58 ΥΆ ΤΩ. ̓  ἐ0., θαῦ, τὸ ἐν εὐσεβ. 

γυμνάζεσθαι, τὸ προσμένειν τὰς ἀντιδό- 

σεις, τὸ τὸν ἀγωνοθέτην ὁρᾶν, ΤΠ6οά.,--- 

ἴῃ ἔμοῦ 811 ὉΠ6 βῦαυθθιηθηῦϑ πο 64 θ6- 

ὕνγθθῃ {πὸ ἰαδὺ ταῦτα (γεν. 6) δηα {116 

ΡῬτγθβϑθηῦ τϑροϑ θη οἵ [Π6 Ῥυοποῦῃ. 

12. μηδείς σου κιτ.λ.}] “Πεΐ το 0η6 

αοδρῖ86 ἐλ ψουί, ;᾽ σου Ὀοϊπρ' σοῃ πθούθα, 

ποῦ αἸΡΘΟΟγΥ ψν ἢ καταῴρ., ---“ ἀοβρίοἰαῦ 

[86 ΟὉ πνθῃῖ]θηὴ εοὐαύθηι ἡ (Βγθύβοῃ. 

76. ; Θοὰρ. 1,60, 8].}, Ὀπὺ ν Ὁ} 0Π6 

Το] πο σ68η. ΤῊΘ 

ἔουτπ 6 σομηϑύγ αοὐϊουι 15. οΥδτητη δῦ! 8} }} 

ὑθηδῸ]6 (ΥΊπευ, ΟὙ. ὃ 30.. 9, Ῥ- 183), 

τῆς νεότητος. 

θαὺ 15. ποὺ βιρρογίβα ὈΥ {π6 τι86 οἵ 

καταφρ. ἴῃ ὅπ Ν.Τ',, δηα 18 ποῦ τϑ- 

’ “- ἊΝ 

ΠΠαράγγελλε ταῦτα καὶ 

69 

δίδασκε. 1Ι 

[ “- ’ ’ 

μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, 12 
Ἰλλὰ ’ὔ 2 “ “ 9 λ ’ 

ἀλλα τύπος γίνου τῶν πιστῶν, εν λογῷῳ, 

Τὸ πὰβ Ῥθθη 

ἀοιθύθα τυ μϑῦμ υ {}}15. οοτη μηδ Πα 15 δα- 

ἀγθϑβθα (α) ᾿παϊγθοῦΥ ὑο {πὸ ΟΠ το 

(Η π01ν.}.. ἴῃ 0Π6 56 η86, “0 πηδῃ 15 ἴο 

ἀαἰτο ὈΥ ὑπ6 ουὐπίοχῦ. 

1 τ ησΘ. Οἢ. ὑοῦ ΦαῦΠπουὶῦν,᾿ αὐθεντι- 

κώτερον παράγγελλε, ΤΠΉΘΟΡΙ. τ, Ογγ8. 

1, ΟἹ (6) 5'πηρὶν ὕο Τὴηούμν, πὶ ὉΠ 

Β6η86, “Ἰοὺ 0π6 σταντῦν οἵ (ῃγ [1 ΒΌΡΡΙΥ. 

{π6 ναπὺ οὗ γϑατβ, Ηδτητη., ΟΠ Γγ8. 2; Ὶ 

4]. Τῆθ Ῥθύβοπαὶ ΔΡρ]]οδυϊοη. οὐ {Π6 

ποχῦ οἴδιιβθ, ἀλλὰ τύπος γίνου κ.τ.λ., 

ΒΘ6Πη5 ἀθοϊάθα]ν ἴῃ ἕανουν οὗ (Ὁ) ; “Ἃὁ 

ποῦ ΟὨΪΥ περαΐξίνοίῃ σἵνθ ΠΟ ΤΘΆΒΟΠ [ῸΓ 

οοπηἰθιηρὺ, Ραῦ ροδὶἐυεῖῃ ὍΘ ἃ ᾿ἰνϊηρ' 

ΘΧΆΙΡΪ6.᾽ ὙΤΠΟΙ6 15 πο αἰ ΠΟῪ 

1π ὙΠ ὕθιτη νεότης Ἀ}Ὀ]164 το ΤΊ οὐ. 

Τὺ 15 ἴῃ ἃ πῖρῇ ἄθστθθ ΡιῸ 8 Ὁ]6. (5668 

Αοὐβ χνὶ. 1---3) ὑπὰῦ ΤΊποῦΠ Υ τγὰβ 

γοσηρ᾽ νΠθη ἢ6 ἢγβὺ 7οϊπθα {πε Αρο- 

5016 (Δ.Ὁ. δο, Υ16β616ι): 1 ἢ6 ψῈ 8 

{Π6Π ἃ5 το ἢ ἃ5. 25 ἢ ψουἹα ποὺ Ὁ6 

ΤηοΓα ὑμδη 38 (Δοοογάϊηρ ὕο ΟΥ̓ 656] 6 8 

ΘὨΓΟΠΟΙΟΡΎ) ΟΥ 40 (Δοοοταϊπρ' ἐο Ῥρδγ- 

8015) αὖ 0Π6 δββαπιθ ἀδίβ οὔ {π|8 Ερ. 

--ἂὦ τοἰαύϊνα νεότης θη οοπίναβίθα 

ψ ἢ ὕΠπ6 Τὰ πούϊοηβ μ6 Παα ὕο ΘΧ ΘΓ ΟΪ56, 

Δα ὑΠ6 ἃρδ οἵ {Πο58 ((ἢ. ν. 1 54.) 18 

πὰ ἤο ονϑυίοοῖ. ἀλλὰ τύπος 

κιτιλ.] “διιέ δοοοηιο απ ἐααμιρῖο, ηιοάεί, 

707 ἐλι6 δοίίευνον 8. θέλεις, φησί, μὴ κα- 

ταφρονεῖσθαι κελεύων ; ἔμψυχος νόμος 

γενοῦ: ὙΠεοα. Τύπος 15 5]1}1Ἀ}}Ὺ ΔΡ- 

ΡΠ ἴπὶ ἃ ΤΠΟΙᾺ] Β6η86, 1 Ῥού. ν. 3, 

ἘΠῚ ΤΠ Ι ΤἼΏ658. 1. 7, 2 ΤΏ. 

111. 9, ΤΊ. 11. 7; ΘοΙρ. Βοῖη. νἱ. 17- 

ΠΩ 

Τὴ ὉΠπ6 ΤΟ]]ονγπο νγοστὰ8. {ΠπΠ6 ᾿πβουύϊοπ 

οἵ ἃ οοιητηᾶ αἰου πιστῶν (Παοῆΐτα., 

ΤΊ807..)} 15. ἀἸΒΌΠΟΟν ὕο Ὀ6 Ῥγθίδγγθα τὸ 

{Π| ογαηδνν ρυπούπανοι (7111, Θο]ιοί:., 

ἃ 5 ΒΘυνΊ Πρ ἴο ΒρΡΘΟΙ ἔν 1} οτθαύθν ἴουο 

ΔΠ6 ΟἸθαγΠ 655. ὕπ6 απ δ} 1 0165. ἃ πα οοπ- 

ΑἸ Ο5 τη ΠΟ ὑΠ6 Θχδιηρ]θ οἱ ΤΊτα. 

νγὰβ ἴο 6 βίονῃ. ΤΕΥ 18 ᾿η664, ἃ5 

Ἡ ῦΠοΥ βυροοβίβ, ἃ Κιπιὰ οὐ οσάθυ γγθ- 



04 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

9 9 “ 5 9 , 9 ’ ἐ ς , Φ 
12 εν ἀναστροφη, εν αγαπῆ, εν πιστεῖί. ἐν αγνειᾳ.- εως 

3, ’ ΡΥ ’ “ Ἀν “ ὃ ὃ 

ερχομαι προσέχε Τὴ αναγνῶώσει, Τὴ παρακ ησεῖί, Τὴ ι0α- 

’ .ν"ὔ͵ ἌΝ ἴ9 Α ’ εἴ ΝΑ 
14 σκαλιᾳ. μῆ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, Ὁ ε θη σοι 

Βουνϑα ἴῃ {π6 ἥνα βιιρδύμηϊνθβ, νυ ΒΟ 

ΒΞΘΘΠῚ5 ἀΘϑιοῃ θα ἃ Πα βρη βοδηῦ ; ΠΠ707᾽18, 

ὙΠ ΠΟΥ ἴῃ ἐθϑοῃ]ηρ' οΥ' ἴῃ ΒοΟΙδ] Ἰηύθγ- 

ΘΟυσθ6.; Οὐπαποί (οοῖὴρ. ποίθϑθ οὐ 

7γαηϑί. ἀνα οὐ, Πρν. ἵν. 22), ἃ8. Θυϊποθα 

ἴῃ δούϊοῃβ ; λουεαπα 7 αἰξδ,, τλοὐϊνϑ [ΟΤΟΘΒ 

ἴῃ ὑπᾶῦ ἵππον Ομ τ ἰβύϊαμ 116. οὗ ψ Βῖοῖ 

ὙγοΓ 5 ἃπα φοπαά ποῦ τὸ ὕπ6 οαδνν αι τηδ- 
Ἃ Υ 

εἰ Γοϑύδυϊομβ; Ζυγὶέμ (ϑυγ. Ἰ2α...9.; 
ρ 

ποῦ “οαϑυϊεαῦα,᾽ Ὑα]σ., Βθηρ., οἰ ΠΡ 

ΠΘΓΘ ΟΥ̓ 6ἢ. ν. 22,---οἷὐ π6 ὑγι6 τηθ8η- 

ἴῃ ρ οὗ αἀγνός, 566. ποῦθβ οῃ οἷ. ν. 22), 

{π6 Ῥγθνα]ηρ ΟΒαγϑοίθυιβῦϊο οὐ 0Π6 118 

8.5 ΟαὔννΓ] Υ τηϑη 1 6ϑύθα Δ η 6] ἀθνϑὶοροά, 

ΤῊ. ΟἸλΙβϑίοη5 οἵ {π6 ἃυῦϊοϊθ ἴῃ {Πϊ5 

Ἰιδῦ πηῖρηῦ θ6 Ὁπουρμῦ ὅο οοπῆντῃ ὑΠ6 

πο οὐ Ἡγοβθ, δρῆ. Ρ. 29, “ῃαῦ 

ΔὈβίγδοὺβ νυ 1ΟἿ. ΒΡΘΟΙΎῪ {Π6 ἀαἈ] 0165 

οὗ ἃ βΒιθ]θοῦ ἃτθ δηδυ γουβ,᾽ 1 ὑπιαῦ 

Τ]6 γοΘ ποῦ ΠΟΙ] Ὺ ̓πἀοιηοηβύγδ]6 : 

866 ΠΟΙ, (Ὑ. ὃ Το. 1, Ρ. τοθ. Τη6 

αἀαπ οι, ἐν πνεύματι αἴτον ἀγάπῃ (Πεο.), 

ΟὨΪΥ Τουπα ἴῃ ΚΙ; στγοὰῦ τηδ]ουῦν οἵ 

τη55. ; Ατὐδῦ. [ῬοΟ]γΡ9].1; ΤΠδοα., ΤΠ Άτη., 

Δ]., 15. ΤἹΡΉΟΙΥ το]θοῦθα Ὁν ζαοληι., 
1βοῖ., διὰ τηοϑῦ θοῦ θαϊΐοῦα. [0 

ηυϊγηξ Πᾶνα ογθρὺ ἴηὔο {π6 ἰθχὺ ἔγοπὰ 

4 Οὐον. νἱ. 6; οομρ. Μ|)}, “ηοϊοσψοηι. 

Ἰὰ (ὥπο 

13. ἕως ἔρχομαι] “ {ϊπέλί 7 ὁοηιο-" 

1π6 Ργθβθηῦ 18 ῬϑυΠπαΡ5. 5664 ταῦπον 

᾿ὍΠδη ἕως ἂν ἔλθω (τ ον. ἵν. 5); ΟΥ' ἕως 

ἔλθω (Τμαῖα χν. 4, ΧχνἹ]. ὃ, 8]., ΘΟ ρ. 

Ἤδειω. ὧδ αγί. ἄν, τι. 0, Ῥ. 110 56.), 

85. 1π]}0 ] γ᾽ ὕΠπΠ6 βύγομρ' δχρθούδ ϊοη 

ΒΟ ἢ 016 ΑΡροβύϊο μδὰ οὗ οοιηῖηρ',, ἐλπ. 

ἐλθεῖν πρός σε τάχιον, Ο[ι. 111. 144: ΘΟΙΏΡ. 

0. ΧΧΙ. 22, δα ὙΥΊΏΕΥ, ΟὙ. ὃ 40. 2, 

Ρ: 237: 
566 ΚΙούΖ, “εναν. ΝΟ]. 11. Ῥ. 505 56. 

πρόσεχε] “αρρίῳ (ἐΠιγδο{7, αὐ γογιίν αὐ- 

ἐεπαὶ ἰο ;᾿ σοταρ. ποῦθβ οἢ 6ἢ. 1. 4. ΤὴΘ 

πιθα μη ρ᾽ ΠΥ ἃ Πα οἢ.. 1]. ὃ βθϑτὴβ ἕο "6 

Οἡ {π6 οοπδβίσγποίϊομβ οὗ ἕως 

ἃ {ἰ{{16 ταοτο ἀθἤ ϊΐθ ἃ πα ἴόγοι 16 ὑπδπ 

ἴπι ὁἢ. 1. 4. δη ἴν. 1 ; Θοηρ. Ηδτγοά. ᾿χ. 

33, προσεῖχε γυμνασίοισι, ιν 0Ππ6 ροφα 

Πιδὺ οὗ οχχ. ἴῃ Βοβὺ ἃ. Ῥδ], 761. 8. 

5 Ὁ 0] ΠΡ ΤῸ τῇ ἀνα- 

γνώσει] “ἐπε (ρυίλο) γοααίίη " οὗἩ ὉΠ 6 

Θϑουρύαμθβ, {Π6 Ο]α, πα ργοδαδίψ (οοπιρ. 

Ὁ]. ἴν. τό, ὙΠ 655. ν. 27, πα ΤΠ] βοῇ, 

Πειεί. 97 ΟἸιυυ οἷν, Ν᾿ οἹ. τ. Ρ. 14.7, ΤΤΔΠ5].) 

ῬΡανΐβ οὔ {πὸ Νὸν Τβίαπιθηῦ: ΘΟΙΏΡ. 

Αοὔβ ΧΙ. τ, τὴν ἀνάγν. τοῦ νόμου, 

2 Ὅον. 111. 14, ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς 

Οπ {δδ Ρῃ]1ο τθδα- 

ἴηρ οἵ {Π6 ογιρύθτοθ ἴθ [Π6 Θυν 

ΘΠ αν. ῃ, 5686 ΒΙηΡΉδπη, Απηΐΐῳ. ΧΙ. 4. 

2, ἈΠ ΘοΙηΡ. πούββ οὐ αἰ. ἵν. 21. 

τῇ παρακλήσει κ-τ.λ.] “ἐλ οα]ογξαϊέονι, 

ἐδ ἐοαοϊιίη :᾽ ῬοῦΠ ὑθυτὴβ ΟΟΟΌ ἀρδΙΠ 

τοσθῦμθυ ἴῃ Ποιη. χὶϊ. 7, 8. ΤῊ ἀ]5- 

Ὁ]πούϊο πβτι }}Ὺ τηϑ 8 θούννθομ παράκλ. 

παλαιᾶς διαθήκης. 

δ διδ., 88. ΤΘΕΡΘΟὔ ν ΟΙΥ ἐΡΆΡΙΪΟ οχ- 

μογύαθοι ̓  ἃ Π4 “Ρυϊναῦθ ᾿ηϑύγαοίϊοῃ, 

ΒΘΘὨΒ σ ΥῪ ἀουὈῦα]. Βού ἃρρθδϑιν ἴο 

τηδυς ἃ ἕοστιη οἵ μιυίλο δάαγοββθ, {86 

ΤΟΥ 61 (ἃ8. ὑπ ἀθυϊναύοη βαρρθϑῦβ, 

ΘοΙΡ. ΤῊ ΘΟ.) ΡΟΒΒΙΌΙΥ αἰγθούθα ἴο ὑπ6 

7εοἰΐησδ, ἀπ ΔΡΡ. Τουπάθα οἢ. ΒΟ 

Ῥαββᾶρο οὐ ϑουιρύασθ (886. 6β8ρ. ἀοὐβ 

ΧΗ ΤΕ; ἍΠῚ ἡπ|5. Ν» ΠΟ Τ᾿ ὦ 

 ΠΟΥΘ Πονανοῦ ὅη6 ὑγτ86 Τα ΙΠρ' 18 

πρόσκλησι5), {88 Ἰαδίϑν (ἡ ἐξήγησις τῶν 

γραφῶν, Οὐ Υ) τποῦθ ἤο ὑπθ τπα6}- 

δέαγιαϊη οἵ 0Π186 ΠΘΆΤΘΙΒ ; ῬΡΘΥΠΔΡ5 Βοπη8- 

ψ παῦ Βἰτη 1 ἰὼ ἐπ6 (πον Οὐβουγθα) 

ἀἰδυϊποῦϊοι οἵ “βδθύπιοι ̓  ἃ πα “ ἸδοῦπΓ.᾽ 

Οη διδασκ. σοταρ. πούβϑ οἷν Αἴ Ῥλ. ἵν. τι, 

αοα Βιΐοον, 7λεβαιν. 5. ν. ΝΟ]. 1. Ρ. 

9οΙ. 
14- μὴ ἀμέλει] “δὲ ποΐὲ πορίεοίεϊ 

ΟΠ, ὁ. 6. “ἀο ποῦ Ιθανὸ ἀπο χθιοῖβθα -᾿ 

ΘΟΙΏΡ. 2 ΤΊμη. 1. 6, ἀναζωπυρεῖν τὸ χά- 

ρισμα. Ἴ)6 ΤΌ] ον ηρ ποτὰ χάρισμα, 

ὙΠ α116 Θχοθρύϊοπ οἵ τ Ῥοῦ. 1ν. 1ο, 

Θοσπσα οὐἦν ἴῃ δὲ ῬΑΠ]Π}5. ρρ. ΜΠ ΟΓΘ 



ΠΕ Π τὴν τ 5: οῦ 

διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυ- 

τερίου. 

1τῦ 15 ΤΟπ Πα] ἃ 5. ΤΊΔΏΥ ἃ5 βιχύθθη {ϊΠ168, 

ΔΠΑ ἴῃ 411 σᾶβ65 ἀβποίββ “ἃ οἱΤύ θιηδ- 

πα πο ἔγοτη ὑπ6 ον Θριυϊῦ οὐ {Π68 

ἴτθθ οσυδθβ οἵ οα. Ἡθια ῬγοθΆΌ]Υ, 

85 ὕΠ8 σοπίθχύ βυροοβύβ, [Ὁ ΡΥ ΠΠΟΙΡΔΠΠΥ͂ 

τϑίθυβ ἴο π6 οἱ οὐ παράκλησις πὰ 

διδασκ. δῦ Βροοϊῆθα : οοιηρ. Πότ. χὶϊ. 

6--8ὃ. Οπ {π6 Ἰᾶΐεν 86 ὅο ἀδποίθ 

Ῥαρύϊβδη (ΟἸθη. ΑἸδεχ. βαώάαγ. τ. 6, 

ΜοΪ. 1. Ρ. 113, 64. Ῥοί(.), 566. δ α]οθγ, 

7} εδαιι», Ὗ οἱ. τι. Ρ. 1503. 

ἐν σοί] ΤῊ ρΡϑγ8}}61 ρϑϑβασβ, 2 ΤΊτη. 1. 

6, οἸθαυν ἀβθνθίορθβ ὑπ|6 ἕογοθ οὔ {π6 

ΓΡΥΒΡ.: ὕπμ6 χάρισμα 15 ἃ58 ἃ ΒΡΆΤ οἵ 

ΓΒΟΪΥ ἤγθ ψ]ῦη1η Πΐτη, νυ ΐο Π6 5 ποῦ 

ἴο Ἰοὺ ἀ186 οἂὐ ἔἴτοτη νγαπὺ οἵ αὐίθη- 

Οΐοη ; οοπρ. ΤΆΎ]ΟΥ, ΖΌγ 18 977 Ζίζιιγ. 

Ὁ; ΖΞ. 

διὰ προφητείας] “ὦψ πιοαηϑ οἵ, δ {Πι6 

ηιοαϊίυνην οΓ γγορῆσου." ΤΠ6 τηθϑηΐηρ' 

ΟΥ̓ Π|5 ργθροβιίύίοη μ88. θθθὴ Π 664 ]6885- 

1γ ὑδιηρθυθα πΊ : δια (10 ρθη.) 15 

ποῦ ἴον δια ψ 1 8οο. (ε} ι5.), ΠΟΥ ἴῸΓ 

εἰς, τοι ἔον ἐν (Β6Ζ8), ΠΟΙ βνε, “ὉΠ6ΘΥ 

1ηβριγαύϊοπ,᾿ Ῥ61]6, Ὀὰὺ β᾽ πη ρν Ροϊηἐβ 

[ἴο 6116 πιοαδγιτη, μοι Ρ ἢν νυ μ]Οἢ 0Π6 οἹῦ 

᾿πνᾶβ σίνϑῃ ; οορ. Ηοΐτηδηπῃ, ϑολν. 

ΜΟΙ. τι. Ρ. 2586. ΤΠδ οἷοβθ απίοι οὗ 

προῴ. Μιῦν ἐπιθ. τῶν χειρών (μετὰ 

Ῥοϊηῦβ ἤο {Π6 οοποοηπηθαμηῦ ἃοῦ, ΝΥ ]ΠΘΓ, 

Οσγ. ὃ 47. ἢ, Ρ. 337) Τοπᾶθυβ {π6 διὰ 

Ῥθυθουγ Ἰη061]101}0}}]6 : ΡγΟΡΠΘον 84 

ΠΡ ΡΟΝ (ἴῃ οἵ Πδηκ5 γγοῦθ ὑΠ16 ὕννο οο- 

εαϊδίοηέ (ἸΚτῦσον, ϑργαοθ. ὃ. 68, 13. 

1) ΟἸΡΟαΠβύδ ΠΟ 65. ὑυ ΒΟ. τηδθ ἀρ {Π|8 

ὙΠ0]6. ῬΓΌΟΘ55. (οοιηρ. 1)6 ΝΥ.) Ὀγ {Π6 

τηθάμαμη οὗ ΒΊΟΝ {Π6 χάρισμα Μὰ 

πηρατίθά. 16 δββοοϊαύϊοη οἵ διαὶ νυ] ἢ 

ἐπιθ. χειρ. 15. 580 ΡΘυ ἔθου ν σοσι αν (Α οὐδ 

ψἢ. τ8, 2 ΤΊτη. ἰ. 6), πὰ 105 1886 ψ ἢ 

προῴ. στ ὈΥ ὑπ ἀϑβοοϊαύϊοη ἃ κἰπὰ 

ΟΥ̓ τϑῆθοϊβα δ]ποιϊ δύο. ΤΠ6 ἐπίθεσις 

χειρῶν οΥ χειροθεσία ((οπο. ΝΙίο. ΧΙΧ. 

Οοπο. ΟΠαϊοβα. χν.) νγὰβ ἃ 5.1 0]16 

δΔούϊοη, ῬΧΟΡΆΡΙΥ ἀεουῖνθα ἔγοπη. {Π6 

“ ’ 5 ’ὔ », [72 τ 

ταῦτα μελετα, εν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ 15 

νὴ ΠΡ (866. ϑοῃποοίίρ. 2707. 

“Ποῦν. Ν᾿ ΟἹ. τ. Ρ. 874), ὕπ6 οαὐυνναγα 5ἰρι 

οὗ δὴ ἰηνγασὰ σομτππηϊοδύϊοη οὐ {Π6 

ἩὸοΙγ ϑριγιῦ (Αοὐβ νη]. 17, 1χ. 17) ἴῸΓ 

ΒΟΙῚΘ 8) ιαΐ οἵτΘ (Αοὐβ νὶ. 6) οὗ 

πα ἀθυύακηρ (Δ οὐβ ΧΙ]. 3), πη 1164 οἵ 

ΘΧΡιΘββθα : ΘοΙηρ. ΥΙΘΒΙΠΡῸΓ ἐγ, ἴοο., 

Νρδηά. ᾿ίαπέζηρ, Ν οἸ. τ. Ῥ. 155 (Βο]ιπη), 

δι εβρ. ΗδΙηιηΟη 5 ὑγοαῦϊβθ, ΤΠ ορἦδ, 

Δ]. τ. ρΡ. 632--ὄξο (θα. τύϑ84). Τὴ 

π8 ΘΔΡΥ ΠΌΤΟΝ ΟΠΪν {Π6 ϑ8:067101" 

ΟΥ̓ΘΥ5 οὗ οἸεγσγ, ποῦ ὕΠ:8 58 -ἀΘ 18, 

Τϑδάθυβ, ἐσ. (6 πο οα]164 ἀχειροτόνη- 

τος ὑπηρεσία) τϑοροϊνοα χειροθεσίαν : 566 

ῬΙηΡΊδτη, «Α πέϊῳ. τι. τ. 6, ἀπὰ τν. 6. 

11 πρεσβυτερίου] “ »γε8ῦγ- 

ἐδγ,,᾽ “ ΘΟΠ ἔγαίθυ ἸΟῪ οὗ ρθουν ύθγβ᾽ δὖ 

{88 Ρ΄δοθ θυ ΤΊ πηοῦ ΠΥ ννὰβ οὐ αϊπθα 

(Ρϑυπδρβ Γυγϑύγα, [ἢ γγα ἀββῦσηθ ὑπαῦ ὑπὸ 

ΟΥ̓ δύο ΟἸΟΒΘΙΥ [ΟΠ] ον [18 8580- 

οἰαύίοι τυ τ δῦ Ῥδα]), σνο ΘΟΠ] οἱ ὐν 

ἢ ὑπ86 Αροβύ!8 (2 Τίμα. 1. 6) 1α1ὰ 

{π6ὶῦ Πδηᾶβ ὁπ τη. ἹἸΠρεσβυτέριον 

(5684 ἴῃ Γιὰ] χχῖ!. 66 ἀπὰ Αοὐβ χχὶ!. 

5. ἴοσ {π86 «“ϑυῖβῃ ϑδη Π6 1.1} ΟΟΟΙΓΒ 

ΨΘΙῪ οἶύθη ἴῃ {π6 δρρ. οὗ Τρπδίϊαβ. πὶ 

{Π6 ριθϑθηῦ 561η88 (7) γαἰΐ. 7, 15, Ρλίϊαά. 

7, 8}.}, ὕο ἀδποῦθ {Π8 60]160Ὲ οἵ πρεσ- 

βύτεροι, {1 συνέδριον Θεοῦ (7 γαϊ!. 5), 

ἴῃ 680}. Ῥδυύοι] οἷν οὐ αἰδβύγιοῦ: 

ΘΟ Ρ. ΤΠονΠαΙΚο, }ηῆην. οὐ. ΧΙ. 9, 

ὙΟΪ. 1. Ρ-. 75 (Α.-Ο. Τ 0 1.). 

15. ταῦτα μελέτα] “ Ργαοίϊδο ἐΠι686 
ἐμιύηδβ, δαογοδο ἐδ ϑοι ἢ ὑπ {{ι686 {εἴτι δ," 

Ἡδιητηομα, ϑομοϊοῖ. ἢ ηίβ, Ὁ. τιρ; 

ῬΑΥΟΪΔ] ΔῈ 10} 6515 ὑο μὴ ὠμέλει, νϑΓ. 14. 

Μελετάω ΟΠΪΥ οοουγ5. ἀραΐη ἴῃ ᾧδ8 

Ν. Τ΄ ἴῃ ἃ απούδνϊοι ἔγοτη ὑμ6 ΤΙ ΧΧ,, 

ἈΑοίβ ἷν. 25, ἐμελέτησαν κενά : ΜΑτκ 

ΧΕΙ, 11, μηδὲ μελετᾶτε (το]θοίοα ὈῪ 

Τύδοϊ. 6α. 2 [ποὺ 7], 7γοροῖίζο5, δπὰ 

ΡΙδορα ἴῃ Ὀγδοϊοίβ ΒΥ “αολην.) 18. νΘΡΥ 

ἀοαθυῖι!. ΑΒ ὕΠπεγ8 15 Ὁπ|8 πὸ 46 ἢη1θ 

Ἰηβύδηηιοθ ἴσου ὙΠ ἢ 108 οχϑοῦ τηθδη- 

Ἰῃηρ ΟΠ 8 6]1ο 64 ἴῃ {μ86 Ν, Τ᾿, 10 

Ἐ 
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16 προκοπὴ φανερὰ ἢ πᾶσιν. 

ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

9, χω Ἂν; “- 

επέχε σεαύυτῳ Και τῆ διδα- 

ς - “ Α, “ Α Ἁ 

σκαλίᾳ, ἐπίμενε αὐτοῖς" τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν 
᾿ ΡΟ. , , 

σώσεις καὶ τοὺυς ακουοντας σου. 

Β661η5 τηοϑῦ δοοιγαίθ ἴο δάορὺ ὑπ6 ῥτβ- 

ψΔΠΠΠρ' τηθϑπἴηρ᾽ οὗἩ ὕΠ6 ννογὰ, ποὺ “τηθ- 

αἰύαγ!,᾽ Ὑα]ρ., ΟἸδγοιη., ὅΐυυ., Αστῃ. 

(ὑπουρὴν ὑπ τΙάθα οἵ “Πϊπκῖηρ ἃθοιύὺ ἢ 

ΤΘΔΠ ΠΥ ἀ065 ἴογτη Π6 ῬυΪπηγΥ ἰάθα οὗ 105 

τοού, Π)οηὰ]45. Οὐαί. ὃ 472), Ὀαὺ “ ε- 

ἐγοέ}»6,᾽ “αἰϊϊἰ χοηπέογ" ἐγαοίαγε,᾽ ῬΡούβοΠ., 

ἀσκεῖν, Ἡ ΘΒγ ἢ. ; σοιρ. Τῖορ. Τιδογῦ, 

Αρίοιυι»". Χ. 123, ταῦτα πράττε καὶ με- 

λέτα (οἰἰα Ὀν Υ εὐβι), δια 566 68ρ. 

{πΠ6 οχχ. ἴῃ ΒΆΡΠΕΙ, ἀπηοί. ΝΟ]. τι. 

Ῥ. 586. ΤἼδ ὕγϑῃ8), οἵ ον}. (οομηρ. 

ΑἸ), αἴξον. 1)6 ΝΥ͂., 416ὲ {Ππ6886 ὑμίηο8 

9δ ὑπν οαγο᾽ νου] 6 τηοτθ ΔΡρτο- 

Ρυϊαΐθ ἤο ταῦτά σοι μελέτω, ΟΘΟΙΏΡ. 

Ἡροηι. 71. ν. 400, ΧΙ. 4063. 

ἐν τούτοις ἴσθι] “6 οοοι ρει, 8ροπα 

ἐδ ἐΐηνο, ἡηι {686 ἐμίηγϑο,, Ἡ ἀταιη.; “Ποο 

8,56, Ὦ8 ἴῃ ΤῸΡιΒ δϑύο οσοπραίιϑ,᾽ 

 Δ]οῖκ. οα ἤαιΐο 11. 40, οοιηρ. Ῥτον. 

ΧΧΙΠ. 17, ἐν φόβῳ Κυρίου ἴσθι ὅλην 

τὴν ἡμέραν, ἃπιὰ Εχχ. ἴῃ Δ Κοβε]α, 

ϑυίυ. Ονέ. Ν ΟἹ. τ. Ῥ. 108: ἃ ΒΙΓΟΠΡΕΓ 

Θπαποϊαύϊοι οἵ {Π6 ΤοΥθσοϊηρ ννοσ8, 

ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ πο ἴο ἐπίμενε κ, τ. Δ. ἴῃ 

γϑγ. 16. 

ῬΥΟΘΥ 88. ΟΥΪΥ ΠΘῖΘ ἃπα ῬΉ]]. 1. 12, 

25 (1 ἃ ἀθροπάρθηῦ σ᾿ 6η. ἴῃ 81] {ῃγϑο 

68,568): “ΠΟΠ 

Οὐστϑτητη 1018. οσοηὐθηιῦα οϑῦ, ἀπε πὰΪ- 

Ἰὰᾳτη δηὐππιπΔ πϑάσπιη Αὐὐσατη δπο- 

τοῦθ Παθού,᾿ ΤοΡοοῖς, άγψη. Ρ. 85. 

ΤῊ “δΔαάναποθ᾿ πηδᾶν 6 ἴπ φρΌΔΙΠ655 

ΘΘΠΘΡΆ]]Υ, 2 ΤΊηι. 111. 17 (Π 6 ὙΝ 66), 

Ῥαύ τοῦθ ῬΤΟΡΔΪΥ ἴῃ 811 {π6 ρᾶτίϊ- 

ΘΌΪΔΥΒ πη ΘΗ Ομ θα νΘΓ. 12--- 14 ; ΘΟΙΏΡ. 

προκοπή] “ ααὐναποο." ρ η ᾽ 

ἸΠηΤηΘτϊΐο ἢέθο νὸὺχ ἃ 

ΟἾννβ., μὴ ἐν τῷ βίῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ 

ἐν τῷ λόγῳ τῷ διδασκαλικῷ, Ἔχοορρῦ 

ὑπιῶῦ {Π15 ὕῃτονν5. ὑπ ἐτηρ515. ἃ Π 8 

ὕοο τοῦ οἡ διδασκαλία. Τῦ ΙΒ. ου1]- 

οὐδ ἴπαὰῦ ΒΆΡΠ6] 5ῃου!α ποῦ, οἰ ΠῈΣ 

ΠΌΤ οΥ ΟΠ ΗΠ] 1. 12, 25, Βᾶνθδ 86- 

γογύθα ο {Π86 ποῦ Ὁποοιηηοη π858 οὗ 

{88 νογὰ ὈΥ ῬοΪΥ}., 6. γ. οί. τ. 12. 
ΣΤ ΠΡ ΤΣ ΠῚ 172. δ" 

τό. ἔπεχε κ.τ.λ.1] “Οἷνο ἠεοοώ ἴο 

ἐμ βοι  ((ν ἀθιηθᾶπουν ἅμα οοπαάποῦ, 

γ6Γ. 12), απο ἰο ἐλμπ6 «αἰοοίνἴη6 ν 1 ἢ 

ὕπο ἀοβὺ ἀο] νον, νον, 12. ᾿Επέχειν 

((ἴτο πχ αὐϊθηύθοη ἀροπ,᾿ ἐπικεῖσθαι, 

Τό βγοῖι., ὅ14.} 15. βουηθνν μαῦ ΒΒ Π}1]ἈΥ]Υ 

ἀϑοα 1ἢ 1 ΚΘ χῖν. 7, Α οὐδ 111, 5, ΘΟΙΏΡ. 

25; ποῦ ἘΠῚ, 1 τῷ 

(ΤῊ 6οα.), σμοσγο λόγον ζωῆς ἐπέχοντες 18 

2. ἩΠΡΘΟΣ ΙΧ- 

οἰῦ πον “οοοιιραμύθβ,᾽ ΘΟΙΩΡ. ΤΥΤ.», 8}., ΟΥ' 

ΤΠΟΓΘ. ῬΓΟΘΔΌΪΥ “ ργυθ πη ἀθηΐβ8,᾽ Ῥ6ζΖᾶ, 

8}.; 5886 ποίδϑ ὅν ἰοῦ. δῦ {μι τιδῖῃ]ν 

1885 ὕπθ ἰουιηαὶὼ προσέχειν ἑαυτῷ, 

ΠΠῸΠΕΘ᾽ χα 1, ΧΥΪ 2; ΧΧΙ 54, ΛΟ ᾿ς 

25, ΧΧ. 28, Τῇ αἰἸθσθηοθ ἴῃ τηθλῃ- 

1ΠΡ᾽ 15 ΥΘΓΡΥ͂ Β]υῦ ; ἐπέχειν 15 ῬΘΡμὰΡ5 

ΤΆΥΠΟΥ ΒΕΓΟΠΡΘΓ, ὑΠ6 ᾿ἀοὰ οὗ “τοβῦ ἀροπ᾽ 

Ὀοϑῖπρ ῬυΟ Δ τπιηϊύοὰ ψῖῦ ἢ ὑμαῦ οὗ 

5016 ἀἸγθούϊομ, 866 ᾿ἰοβῦ ἃ. Ῥατη, ἤεα. 

Βιν. 6.2, 01 1 Ρ' 1915. ΤΙ ΠΠΟΠΠΝ 

ὑγὰβ ἤο ΚΘΟΡ [18 δὐϊθηύϊοη ἤχοὼ ὈΟθΒ 

τρογυ Ἰλτη56} ἃπὰ [15 ὑθοῃίηρ; [18 

ὑθδο μη ννὰ8. ὕο 6 ροοα (νϑι. 6) διὰ 

ΒΑΙαὔαΤΥ (οἢ. 1. 10), ἃπ4 [6 δι]πιβοὶε 

5 ῬΥΔΟΟΟΔΠΥ ὕο ΟΧΘΙΏρΡ ἰγ 1 θΟΐ᾿ ἰπ 

ψογὰ δια ἀδοα (νϑι. 12). 

ἐπίμενε αὐτοῖς] “οοπέϊγιια ἐπ ἐλοηι ;" 

ΘοΙηρ. Ο]. 1. 23, ἐπιμένετε τῇ πίστει, 

δ Β]ΤΉ1] ΑΛ ΠοΙη. νἱ]. 1, Χὶ. 22, 

23: ὕ818 ὑσορίοαὶ π58 οὗ ἐπιμ. 15. ρβϑοι- 

1 ἤο δῦ Ῥδα]. 

αὐτοῖς ᾿ὰΒ ὈΘΘΠ ὙΘΙῪ αἰ θεν ὁχ- 

ῬΙαῖμθα, ΒΥ σοιῃρδγίηρ ὕπ8 ἃθονγθ 

ἜΧΧχ. οὗ ὕπ6 Αμροϑύϊο᾽ ΒΒ ἰδὲ οὗ ἐπιμ. 

ν]ῦ ἃ ἀαὐ., 1Ὁ νου] ΒΘ θη ἩΘΑΥΥ 

οθνύαῖη ὑπαῦ αὐτοῖς τηαϑῦὺ θ6. πεμίεν": 

16 ὅπ6 ΑΡροβιὶθ μαὰ θυ ἀβθβίσμθα ἴο 

ΤΟΙ͂Ο 0. Ρϑύϑοηβ (αὐτοῖς ἠϊάδι., 566 

Οτοῦ., Βθηρ.) μΒ6 ψουἹὰ ποσθ ΡΙῸ- 

ὈΔΡΙΥ Πᾶν ᾿ι58684 πρὸς ΜΙ ὃπ 866.:; 

ΘΟΙΏΡ. 1 Οὐογ. χν]. 7, 6]. 1. 18, Αὐτὰ 

ΓΠ6. τοϑΐθιεποθ. οὗ 



τυ τόξο 

ΒΘ ανίουῦ οἵ ΤΊ οὐ ΠΥ 
Φουα {πὸ ΘΙ ον ἃηα 
ΨΟΙΠΡΘΙ ΤΠΘΙΠΌΘΥ5. οὗ 
{πὸ οἰασοῃ. Τ1βυϊηο- 
ὉἸΟὴ5 ὕο Ὀ6 ΟΡβουνϑα ἴῃ 
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Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξης ἀλλὰ Ν͵ 
ἣ ς , , ν Ὧ9 

παρακάλει ὡς πατέρα, νεωτέρους ὡς ἀδελ- 
3 [ ’ ’ 

ὅλο Βα μον οἵ ψίάψονε, (ῥοὔς, πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέ- 2 

ρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάση ἁγνείᾳ. 

ΤΗΔΥ͂ ὑπθη 6 τϑίδυγθα οἰθμο ὑο {Π8 

ἀδύα1]5 ᾿π Ρ]16α ἴῃ ἔπεχε κ.τ.λ., ΟΥ Ρ61- 

ΠΡΒ ΤΟΥ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴο 411} {Π6 ροϊπύβ 

ΔΙ]υαἀοα ἴο ἴῃ νϑῦ. 12 84. (Μαύῃ., Ηα- 

ὉΠ|6}), 80 ἃ8 ὅο ἴογτη ἃ ἢπϑ] γθοδριῦα]ὰ- 

ΤΟΥΥ͂ Θ0Π0, ἃ 5 10 ψ'6Γ6, οἵ ὑπ6 ταῦτα ἃπὰ 

ἐν τούτοις, ΝΕΥ. 15. 

τοῦτο γὰρ κ.τ.λ.] “701 ὃν ἀοίη ἐΠι8," 

ὅτο.; ΟΠ Δ ΟΥΥ οἶδαθθ. ΤῊΘ Ρ᾿Υ68. 

Ῥαγῦ. 15. αϑθα νυ] ἃ ΒΙΠΠΠΠΔΙ͂Ύ σΘΙῸΠ- 

ἀἴ1Ὰ] ἴοτοθ (οοσρ. Ἡυπη. ϑορῃ. Ζοοί. 

56) ἴῃ νϑὺ. 6, ῃθγθ 1 15. 4180 θεύνεν 

ἴο Ῥγθβθῦνα {Π6 πιοτὸ οχϑοῦ ρδυ οἱ ρια] 

ΤΠϊΒ ΤΌΥ πὶ Οὗ ῥγούδϑβὶβ 

ἸΏγΟΪν 65. ἃ θΠΊρΟ ΤᾺ] τϑίθθθοθ (Ταῦ Ὁ 

ὨονανῈΥ ὕοο {ΠΥ Θχρυθϑϑοα Ὀγ ὅυγ. 

ὑγδηβ] ΊΟη. 

Υ͂ 
ἘΦ Σ .2)» ἃ πα Τηδὺ ΡΘΥΠΔΡ5 Ὁ6 α15- 

ἀπσυΐβῃθα ἔγοσὰ εἰ ἢ Ρτθβ. ᾿ἱπ6]ο., 

ΟΓ ἐὰν ν] ῬΓθβ. 5.]., ψ ἢ ΕἰΌ πον 

Οὗ ΨΏΙΟΝ τ ΙΒ ΠΘΑΓΙΥ ΒΥ ΠΟΠΥΤΏΟΙΙΒ 

(οπ 8145. (ἷγ. ὃ 5095), ἃ8. σοῃηπῃθούϊηρ ἃ 

1 016 ΤΠΟΓΘ. ΟἸΟΒΘΙΥ ὑμ6 δούϊοπ οὗ {Π6 

ψ Ὁ ἴῃ ὑπ ργούδβιβ νι ὑπῶῦ οἵ ἐπ8 

ψΘΡῸ ἴῃ ὕΠ6 ὩΡΟΔΟοΒΙ5. Τὺ 15 81η- 

ΘΌ]ὰν ὑπὰῦ 1)6 ὟΥ͂. ΔΒ] :8 ἃ ΒΡ ῈΓ 

τηθϑηΐηο ἰὼ σώζειν ἴῃ ΤΘίθυθημοθ [οὸ 

ΤΊπιοΠγ, θαῦ ἃ Ἰοννον (" Βοίδϑυσαηρ 

Τη Ροΐῃ 

1ῦ ΠὰΒ 105 ΠΟΡΠΊδ] ἃ Πα ῬΓΌΟΡΘΙ 586Π86, ποῦ 

ΤΩΘΙΟΪΥ “ΒΘΓΨ ΔΒ ΠΘ ΒΘ πο 1 π],᾿ ΒΘησ'. 

ἴῃ τοίθγθησθ ὕο ἢ15. ΠΘδΓΘΙ 85. 

(οοιηρΡ. ΤΠ Θοα.), Ῥαὺ “βαίνῃ ἴδοὶθβ, 

γυϊρ., 

ὙΝἸΘΒΙΠΡΘΥ Ὑ76}} ΘΙ ΔΓ Κ5, ΘΟ νου. ὑ86 

τπρογύαπῦ ὑγλαῦμ, “ ὑμαῦ ἴῃ βύυνιηρ [0 

Βῶν 6 ΟὔΠΘΙΒ, ὉΠ|6 τη] Ἰβύθι" 15 ΓΘ Δ] ΟΔΓΙΠρ᾽ 

ἴογῦ [ῖ8. οὐ βαϊναύϊοῃ.᾽ ἡ {Π6 ἔοτοθ 

οἵ καὶ...καί, 5866. ποῦεθβ. Οἢ Ψ6Γ. 10. 

“βδΙν 15, ΟἸδγοιη., πὰ, 88 

ι ΟΗΑΡΙΕΝ ΚΓ. τ. Τ]ρεσβυτέρῳ] “απ 
᾿οἰον, Αὐἴ., ὁ. 6. “δι 6] θυν τηᾶπ᾿ 

(μοῦ “ἃ ρυθβουίογ᾽), 5ὸ Ψ υἱσ.; ὧρα τὸ 

Χύήρας τίμα τὰς 2 

ἀξίωμά φησιν; οὐκ οἶμαι, ἀλλὰ περὶ 

παντὸς γεγηρακότος, ἾγγΒ. ΤῊΪΒ ἴπ- 

ἐογργθύασοη 18 ΤΌ ἀγα πθὰ τ] οονύδϊ 

Ὀγ ὉΠ6 ἁπθμϑύϊοὰ] νεωτέρους ἴῃ {ππ6 [ο]- 

Ἰονηρ νθυβθ, ἃπ ἃ ὈΥ ὡς πατέρα ἴτπι ὑπ 

δα νουβαῦννθ οἷϑιιβθ. ΤῈ Θχποιφαίίοῃ, 

85 [,60 ΟΌΒθυνϑβ, ᾺῸ]1Ὸ νν8 ΨΘΓῪ 51 08}0]ν 

ἔθου ὉΠ8 γϑίθγθποθ (οἢ. ἱν. 12) ὕο {Π8 

νεότης οἵ Τιτηούῃν, “᾿ῦα 88 σϑγαῦ θυρϑ 

ΒΘΠΪΟΓΕΒ αὖ γονοσὰ ἀθοθαῦ νἱτιτη 1πη1- 

μὴ ἐπιπλήξης] “ἀο 

Ἔπι- 

πλήττειν (ἃ, ἅπ. λεγόμενον ἴῃ ὑπ6 Ν.7.), 

ΟΥ̓ΘΠι.ἢ 

ποΐ δμανρίῃ γεϑεῖο, γοργϊηιαγαὶ." 

ϑγγτ. ΣΡ νουθετεῖν μὲ 
Υ͂ 

παῤῥησίαν καὶ αὐστηρότητα, (ὈΓΔΥ͂ 

(πιοά. ΟὙΘ611), βθθὴβ ἤο ἴῆνοϊνθ {π6 

ΠΟΙΟΠ οὗ δμαγρη688 μα βουογίῃ : τὸ 

ἐπιπλ. καὶ κόπτειν λέγεται... ἔτι δὲ καὶ 

μαστίξζειν.. ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ λόγοις ἐπι- 

πλήσσειν εἴρηται, Ἐϊαδύαῦ. οα Ηοιη. 

1.. Χ,' 5δοὸ (οἰὐθὰ Ὀγ ΥΥ οεἰβί.). Τὴ 

ΒΔ] τνογὰ ἴθ {πΠ6 Ν. Τ᾿. 15 ἐπιτιμᾶν, 

1564 ὙΘΡῪ ἔγθα θη ῦ]Υ Ὀγ ὑπ6 Πγϑὺ ὕΠγ 66 

Θνδησ ]]5ύβ, θα ΟὨΪΥ οποα ὈΥ δῦ Ῥϑυ], 

2 ΤΊπη. ἱν. 2. νεωτέρους] ΤῊΘ 

δταταπιδϊοα! σομδυσαοὐϊοη ΓΘ] ΓΕΒ πα- 

ρακάλει ἰο 6 ΒρὈ]|1.4. Τῇ] οοπύθχῦ 

Πονγθν 1 ΒΘΘΙῚΒ ἴο Βιιρραϑῦ ἃ ΤΠΟΓ8 ΡΘΠ6- 

ΤΆ] ψοσα, 6. “. νουθέτει (6ΟπιΡ. 2 ΤΉ 658. 

11. 15, νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν), ἃ; Τηθ8}} 

Φθγπ,, ἃ5 1ὖ σγεσθ, ὑδθύνθθῃ ἐπίπληττε 

ἃῃ4 παρακάλει, 0Π15 Ἰαδῦ ν γὉ Πδτθ ἃρ- 

Ῥϑαυϊηρ ὕο πιᾶτὶς “ Θχπουϑαθίοη ἡ ἴῃ 108 

τηοϑῦ φϑηῦα ἅμ οοηβιάθναῦθ [ΌΤΠη. 

ΤῊ5. τηθᾶπ ἔθ πὶ νγα8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ οτηῦ- 

ἰβἃ οπ δοοουηῦ οἵ ὑπθ6 Το]]ον προ πρεσ- 

βυτέρας, ΜΝ ΏΘΓΘ ἃ ταῖ]άθν ὕθσα ψγου]Ἱά 

διρδῖμι ΒΘ ΤΠΟΓΘ ἈΡΡΥΟρυαίθ. 

2. ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ] “ὧν αἰΐ ριυντίμ ,᾽ 

ψΥῚἢ Θχοϊαβῖνθ γϑίθγθποθ ὕο ὑπ νεωτέ- 

ρας: Ὅπ6 ὈΪΒΒΟΡ ννὰβ 80 ἰο οὐδσ ΠΪ8 

ἘΝ 



θ8 ΠΡΟΣ 

4 ὄντως χήρας. 

οομνθυβαύίοιν ὕο {Π|6 γΟυ ΠΡ ῸΥ ὙγοηΘῃ οὗ 

115 ἤοοϊκ, νι σ0 ἢ. ΡΣ, ἃ5. ποῦ ἴο 

ΘΗοτα ἃν ΥΟυ Πα Θνθ ἴον ΒΌΒΡΙ ΟΊ. 

(ΟΠ νυ 5.). ὙΨὍΠ6 σὰ] οὗ «“ϑγοιμ (Δ ρ᾽5έ. 

2) 18. ΒΙΠΡ|6; “ΟΠΊΠ65. ΡῈ61148. οὖ νἱγ- 

ΘΊΠ65 ΟἿ ΓΙΒ0: αὖ ἐπ ΠΠ106 ν᾽ Ἰστιογῶ δῦ 

Φοα ΔΠ1ον αἸΠΙ σα. 

3. Χήρας τίμα] “αν ἄτι γεγαγα 

ἐο αὐἱάοιυδ,᾽ Ομ. ΤΠ πιθδηϊπρ οὗ 

τιμάω 8ἃπ4 πΠ6 οοῃποχίοῃ οἵ ὑπ [0]- 

Ἰοννίηρ' νΘΥΒ65, 5--τῦ, ἢδ5. Ὀθθη ἔγοτα 

Π| θαυ] θϑῦ {Ἰπη6 5 50. ΤΟ ἢ ἃ Τπλ 

οἵ αἰβριῦθ, Ὁπαῦ 10 156. νεῦν ΑἸ] ου]ὺ τὸ 

ΘΟ 68 

ψν 016, θη νγ8 ΟὔΒΘυν ὕπθ ΘουπΟΠΊΪΟ 

ΥΡνΘ δῦ ἃ οογίαύη, ἀθοϊβίοη. 

ἰευτηβ, ἀμοιβὰς ἀποδιδ. (νϑτ. 4), προ- 

νρεῖν. (νεῖ. 8), δη4α εβρ. ταῖς ὄντως 

χήραις ἐπαρκ. (νο6Υ. 16), 10 ΒΘθιὴ8 Ὀεβῦ 

νῦν 6 ὟΥ. (αἴνεν Τῇ θοά,, 4}.} ὕο ον 

τίμα ἃ βοιηθνν αῦ δχύεη θα τ] Πρ, 

- βοποῦτ,᾿ ποὺ ὈΚ ἃ 51 016 ΘΧ ΚΙ ὈΙ ΠΟ Ὲ 

οἵ γεϑροοί (πολλῆς γὰρ δέονται τιμῆς 

μεμονωμέναι, ΟἾΓΥ8., --- ἃ Βοιηον Βα ἴη- 

᾿βυβηοϊοπῦ τϑαβοη), θα αἶθο ὈΥ οἰνίηρ 

ηναϊογίαί ργοοΐβ οἵ ἴῦ : ἐλέει καὶ τὰ 

ἀναγκαῖα χορήγει, Τ᾿ ΠΘοΡη. ΤῊ ὑσϑμῃ8- 

Ἰαύϊοπ οὐ Ῥρίϊθ, ἃ]., “βυρρογῦ, Ῥγονὶάθ 

ἴον, τρέφε μὲ ἐλεημοσύνας, (ὐταν (τποά. 

Οὐσβϑ κα), ἱπ νοῖνϑ5 ἴοο συθαῦ ἃ ἀδβρδιίτγα 

ἔγοτη. ὑΠ6 Β'Π 016. Βθ5θ; ὑμ8 οοῃίοχῦ 

Ἰιοσσθνϑὺ 065 οουύϑ! Ὡ]Ὺ 5661 ὅθ ΓΘΟ ΤῸ 18 

ΒΟΙη6 ἰπὐογτπθαάϊαίθ ὑγωπϑαύϊοη, νυ] ἢ, 

τ πουῦ οὈβουτηρ ὉΠπ6 ᾿ΥΙ ΠΑ Υ ἃπὰ 

ΒΓΟΡΕΙ πιθδῃϊηρ οὐ τιμάω, τᾶν 561} 

Ἰθᾶνθ {Π6 Ἰαυῦθυ ἃ πα 1655 ΡΥΌΡΘΙ Τη688}- 

ἴῃρ᾽ ἔαῖυ]Υ ἀἸΒΟΘΤΗΙ]6: οοτηρ. τιμῆς νΘΥ. 

1η, Μαῖϊῃ. χν. 4 5ᾳ. Τῇ {818 νὶϑν 

Ῥ6 οογιθοῦ, νϑὺ. 3- ὃ Ψ}}}} βθϑῖὴ ὅο γϑ- 

Ἰαῦθ Βρθοΐδ!!γ ὕο ὕπ6 βιρρονῦ νίάονβ 

8.Θ ὕω τϑοοῖνθ, νϑῦ. 0--ἰῦ ἴο {πεῖν 

ααα Ποὰ ΘΙ ἢ 5 ΤΟΥ 8 Οἴἥ 66 ἴῃ {π6 ομα τ ; 

866 γΙοβειασ, (ἰγοηοί. μΡ. 3200, ἃπὰ 

ποίεβ οὐ νῈῦ. 9. Οὴ {μ6 ροβιύϊοῃ 

ΠΟ σνϊάοννα ὁοοαριθα ἴῃ ὕμθ ΘΔΡΪΥ 

ΘΟ αγο, 566 ΒΙ ΡΊΉδηη, 4 ηὔΐῳ. Ψ11. 4. 9, 

Ὑγῖποτ, {17 δ. Αὐῦ, “ νΥτύν θη." 

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

5 , ὯΔ» -ὙἩ 
Εἰ δέ τις χῆρα τεκνα ἢ εκγονα εχέι, μαν- 

τὰς ὄντως χήρας] “τῆ αγ «ὐἱαοιυ8 

ἐπαοοα." .6. ἃ5 ΝΘ Γ. 4, 5, δηῃᾳα Θ8Ρ. Ψ6Γ. 

τό, οἰδανὶν δχρίαἴπ. ἰῦ,--- ἀοβέϊιίο ἁπα ὦ 

αοδοίαίο, τὰς μὴ ἐχούσας ἀλλαχόθεν οὐ- 

δεμίαν βοήθειαν, ὕογαγ. ΤΉΘΙΘ ΒΘΘΙῺΒ 

ὕμθπ πὸ πα Ποϊθηῦ στοῦπα οἰὐϊθιν (α) ἴῸΓ 

ἀϑΒΙσηῖηρ 0 χήρα 105 εὐοἰοδἰαδέϊοαί ΒΘ. 56 

(Βααν, ανάνιϑ, Ρ. 407, Ἴ)ὴηΟ ΘΟΙΩΡΆΓΟΒ 

Ἰσηαῦ. ϑηλνγη. 13, τὰς παρθένους ταὶς 

λεγομένας χήρας; 866 Οὐοἴθ]ον ὅ) ἰο00. 

ο]. 11. Ρ. 38), 80 ὕμαῦ ἡ ὄντως χ. 15 

ἐᾷ νον ΡΓΌΡΘΙ,᾿ ΟΡΡ. ο ἃ χήρα ἴῃ 

{πὸ οΠοῖα! ππθαπὶηρ οἵ ὑπ6 ὕθυτη ; ΟΣ 

(ὁ) ἔον. σἰνίηρ ἡ ὄντως χήρα ἃ 5ΌΓΙΟΟΪΥ 

οἰδιϊοαΐ νϑίογθποθ, “ Ὀομα νά πδ δῦ Ρτο- 

Ῥὰ,᾽ 1,680; ἔον ὕῃ8. “ὩΘΥν 8 ΔΙ ΠΊΘ ]᾽ 

ἴῃ θοῦ οα568, νἱΖ. 0116 οἴδβα ἤλπικεν 

ἐπὶ τὸν Θεόν, ἄοεθ5. ποῦ τπᾶῦῖς δχοῖα- 

ΒΙνΟΙν ὑΠ6 τϑ]σίοιιβ. αὐθιῦπαθ, θα ὑπ. 

Θά θΠΪν ἰβοϊδύϊοῃ οἵ ἡ ὄντως χήρα, ἀπά ὁ 

Ποὺ ἔγθθάοιη ἔγοιη ὑπ αἰβύγαουοηβ. οὗ 

ΟΥΟΙΠΆΓΥ ἀοιηθβῦϊο 118 ; ΘΟΠῚΡ. 1 Οὐοτ. 

ΥἹ]. 233, 34, 86, ὑπ ἴατγ, ΝοΔΠΟΘΥ, 

“Ῥίαγένηρ, Ν᾿ οΙΪ. 1. Ῥ. 154 (Βο] πη). 

4. εἰ δέ τις χήρα] “ διέ ζῇ ανν 

αὐτάοιυ,᾽ 1.6. “ἴῃ ΘΥΕΥῪ Οᾶ86 ἴῃ ΒΟ ἢ 8 

νιάονν [ν5,᾿᾽ ἐ(ὔ0., οοηρ. Ξ'υγ., ὙΠΘΓΘ 

{π|5 νι ἀθηῦ ορροβιθοη ὕο ἣ ὄντως χ. 

15. ΘΥΘΠ ΤΠ018 αἸδυϊ ΠΟ ]ν τηδϊηἰδὶπθά. 

Ἡδνίηρ βροίζθη οἵ ὑπ “νιάονβ ἴη- 

θεά, 16 Αροβῦ]θ ργοοθθάβ ἤο νον 

5011] τηοτθ οἰθαυ]Ὺ Π15 τηθδηΐϊηρ ὈΥ Θ0ῃ- 

5: 4ϑυηρ ὑΠ|6 οα86 οὗ ὁπ ψγπὸὺ 4065 ποῦ 

[Δ1] ἀπ ογ ὑπδῦ ο188585. 

ἔκγονα] “ ἀἐξδοοηα!αγιῖ8,᾽ ΟΥ̓ ΤΗΟΓΘ ΞρΡ6- 

ΟἾΔ 11, ἃ5 ὑπ6 οομπύθχὺ τη} ]168, “φγαπα- 

οἰιϊ άγοη ," “ ΟἸΠ]ἀγθη ̓5. οὨ]άγθη,᾽ ὥΥΥ., 

πΘρΡἤθνν5,᾿ ΑἼΠῈ.,--τῖη {π6 οτἱρίπαὶ, 

Ῥυῦ ποὸνν διηηθαιπεῦεα βθη8θὸ οἵ {Π6 

ψογα ; οοτηρ. ἼΒοιη. Μ. ρ. ὅδο (οά. 

Βθιη.). ΤΊο ὕθγιη ἔκγονον ΠΥ ΟΘΟΙΓΒ 

θυ ἴῃ ὑμθ Ν. Τ᾿, θαὺ 185. Β  Ποϊ θην 

ΘΟΙΙΠΟΠ ἴῃ ὑπμ6 ΠΤ ΧΧ,, ἃ8. ΜΜ6}1 δ5. 1ἢ 

ΘΘΓΠΘΙ αὐθικ, 5866 δχχ. ἴῃ Βοβὺ ἃ. 

ῬΆ]πη, Ζρα. 8... μανθανέ- 

τωσαν] “ἰεἰ ἐδιογυ ἰοαγη. ΟΣ ΤῊ 

] 
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, “ δ ΓῚ 3 κ᾿ «3 κ 
θανέτωσαν πρῶτον τον ἴδιον Οἰκὸν εὐσεβεῖν και ἀμοιβὰς 

- ’ “ ’ “ [δ 3, 4 ᾿ 

ἀποδιδόναι τοις πτρογονοίιφ" τουτο γὰρ εστιν ἀποδεκτὸν 

ΒΤ - “- 

ενῶπιον του Θεοῦ. 

χῆραι ἱταρ]ε« τη ὑπ οο]] οὔ νον -[αἸτθα 

ΤμΘ 

Του Πλ 6 15 Βαρρογῦθα Ὀγ δ αἰρ'., ΟἸΆΓΟ ΠῚ. 

ΟἾγγ5., 8η4 ΤΠθοά. ; {π6 Ἰαῦίθν. μον- 

ΘΚ 6, ΠΟ πᾶ5 ὑπΠ6 βαρροτὺ οἵ ὅγι., 

χήρα! οΥ ὉΠ6 τέκνα ἃπὰ ἔκγονα ἵ 

ΤΠθορῖ., (Βουτη. 2, 8]., ΒΘΘΙῚ5. ΤΠΟΓΘ 

ἴῃ ϑοοογήίδπου Ὀοὺῃ. τιν 0Π8 οοπίοχῦ 

ΘΘΠΘΙΆΠΥ, ἃπ ἢ ὑπ6 ἀ886 οἵ {π6 

ΒΡΘΟΙΔΙ θθγτη5 εὐσεβεῖν (8686. Ὀ6]ον") 4π4 

ἀμοιβὰς ἀποδιδ. Π6 Θχρ]απαύϊοη. οὗ 

Ονυβ, ἀπῆλθον ἐκεῖνοι (οἱ πρόγονοι) 

οὐνἐν τοῖς ἐκγόνοις αὐτοῦ ἀμείβου, ἀπο- 

δίδου τὸ ὀφείλημα διὰ τῶν παίδων, σλχι 

ΒΟΘΡΟΘΪγΥ θ6 τοραν θα ἃ5 οὐ θυνσιβα ὑπὰπ 

ΔΥΌ 1 ΠΟ 18} ἃ Π 61 πηϑδ  ἸΒ Δ ούοΥΥ. 

πρώτον] ΄“}.;50, 5611. “ Ὀϑείοτθ ἔζοις Παδῦ 

ο ἀὁ 10,᾿ 1)6 ὙΥ εἴ[6. 

εὐσεβεῖν] “ἐο ὑ6 αἰνέϊζιί ἐο,᾽ “ἐο ουΐηοο 

(ιίαι) μἱείψ ἐοιυανγ εἶς, “ Ὀατυβη]αι,᾿ 

Οοῦϊι. (Δί ββιη.); δουρᾶσθ Δοῦβ χνῖ]. 

15. νου Ὁ 

οἂπ ΒδγαΪν Ὀ6 τοΐουσθα ἴο Π6 χῆραι, 

23, ὃ ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε. 

85. ἴῦ σονθαϊην οδημοῦ 6 ἰδ]ςθ. δ6- 

ἐΐνεὶγ, “τϑρϑιθ,᾽  ϊο., δὴ ῃοῦ ΜΕΥ 

ῬΙΔ 510] ν, ὁ ὕο ρυϑοῦϊβθ ΡΊΘΟν ἴῃ τθϑρθοῦ 

οἵ Μαῦμ.; πῃ θυθαβ πο τοίου ο 

0Π|6 οἰίζάγεγι, τῦ5. ΤΥ Ἰτα  1ν 8 5686 15 θαῦ 

5] ὨΌ]γ Οὐδοιγεά ; οομρΡ. ῬμΙϊο, αἱ 

ΘΟ ΟΥαΟ ἃ. 23: ΝΟΙΞ 11: ὑ: ΖΟΟ (88. 

Μδηρ.), νν ἢθι 6 ΒΌΟΥ «5 ἃ 6 51:1} }}γ Βα] 

εὐσεβεῖν ἃ! γηροτροφεῖν. ΤΠΠ6 6χ- 

ῬΓΟΒβίοη. τὸν ἴδιον οἶκον 15. Βομηθν παῦ 

ΒΙ Πα] Γ ἴῃ 5Ὲ 60} ἃ Θομποχίομ, υαῦ ἢ 6 

τοιηδυς οὗ 1)6 ΥΥ. (γμὸ Πὰβ δἰ ποι αὔρα 

{πὸ νν ]6. Ῥαβϑαρθ νι σγθαῦ Δ Ὀ1]}10), 

ὑπεῦ οἵκον ννὰ8Β ΘΧ ΡΥ ΒΒ] ἀϑθἃ 0 τηϑτὶς 

ὑπὸ ἀπῦν ἃ5. ἃ δοῦ οἵ “ ΤἌγΉ1Πν Γ66]1 Πρ’ 

δ ΓἈΤΔΙΥ ΠΟΠΟῸΓ,᾿ ΒΘΘΙΩῚΒ5. [ΙΡῚΥ ἴὸ 

τηθοῦ ὑπ6 απ οα]ῦν. Τὸν ἔδεον τηὰ 5 

ὉΠ6 οοπύγαβῦ Ὀθῦννθθῃ δϑβϑιβύδημοθ Γ6ῃ- 

ἄδγθα ὈΥ ΠΠΘΠ ΘΒ οὐὨ ὑϊπ 6 ΒΆ1η6 ΤἌΤΩΙΠΥ 

δ ὑπῶῦ ΒΌΡΡΙΙεα ὈΥ ὉΠπ6 φοιηρδιδῦϊν 

ΒΓΔ ΓΒ. ΟΟΙΡΟΒΙ Πρ ὕΠ6 Ἰοσὰ] Ομ ἢ. 

ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη 5 

καὶ ἀμοιβὰς κιτ.λ.}] “απ ἐο γεηνιίο 
ἐπιεἶ)" ραγογδ ,᾿᾽ Τα γῦῃοὺ οχρὶαηδίϊοπ οἵ 

τὸν ἴδ. οἷκ. εὐσεβεῖν. 

ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι ἴ5. 1]]αϑύγαϊε ὈγῪ 

ἘἸΒπθΡ, δηὰ δ οὐβύ. ὧν ἰοὺ. (θοιηρ. 

Ηεβῖοα, Ορ. τδ8, τοκεῦσιν ἀπὸ θρε-! 

πτήρια δοῖεν), δινα νν 116 ῬΘυΘΟὐ]γ δε ῦ- 

Δ01Ι6 ἴῃ {Ππ|00 οα86. οὐ οδι]άγθη, σνοῦἹα 

ΘΟ ὕΔ ΠΥ 566 ΠῚ ΨὙΘΓῪ τιλτιβιι! 1 ΓΘ [6 :- 

606 ἴο ρᾶιοηΐβ. Τη6 ἀπὐν 1056 15 6π- 

[οτοθα 1η ΡΙ]αῦο, δέγ. τ᾿. Ρ. 717 Ὁ; 568 

Α͵δὸ ϑύοθεριιβ, Δ ίονιἰ, 'ΤΊΓ. 70, ἀμ 6ΒΡ. 

Τάγον, Ζλιυιοί. Ζ7λιιδ. τττ. 5. 3. 

ἀοθβ ποῦ δουτηοηΐγ τοῖον 0 ἐϊυίη 

Ῥωγεπές (1)6. ΝΥ. πον ενθιν οἰδοβ Β]αύυ, 

εσ. ΧΙ. Ρ. 931 8), Ὀαῦ ἴῃ ὑπ6 ργθβομῦ 

ΤῊΘ. ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΝ. 

ΤΠρόγονοι 

586. ΒΔ ὈΪγ Ὀα]αηοθ5. {6 θυ ἔκ- 

γονα, ἃπαὰ 5ε6πὶ8 ἴο Ὀ6 δαορίεοα ἃ8 

Ῥυϊοῆγ σΘοιηργθ θη πο ὈΟῸ ΘΘπμογὰ- 

ὉἸ0Π8, ΠΠ Οὔ ΘΥΒ. ΟΥ᾽ ΟΊ ΠΑ ΠΟ ΕΓΒ. 

τοῦτο γὰρ κι. τ.λ.} 8. ποίββ οῃ ὁ. 
11.595 

5. ἡ δὲ ὄντως χήρα] “Με (ποῦ 

“ον, Ατὖ}}.} δι6 ἐδμιαξ 8 ὦ εὐἱάοιν 

ἡυοϊοεοί ,᾿ ΘἰνὰτΡ ἀπε Θπηρμδῦϊο οοπίγαϑῦ 

ἴο ὑπ Τογθροϊηρ, Βθυν σ᾽ ὕο ΒρΘΟΙγ 

5011] ΤΟ Ὑ6 ΟἸΘΑΥ]Υ ἤο ΠΙπΟΥμΥ ὑπὸ οΠὰ- 

ΤΔΟΙΘΙΙΒΌΙΟΒ Οἵ ὕπ6 “ον πα θθά, 

καὶ μεμονωμένη] “ανώ ἰε ἀεδοίαΐε ,᾽ 

ΘΧριδηαΐουν, ποῦ ΙΠΘΓΟΪΥ ΔΑ Το ἃ] 

ΔΙ ΔΟΌ 65 

ὈΓΘ65 ὑπαῦ 11 ὉΠ15. νου Δ ΘΧΡΙ παύου Υ 

(υΒ]οῖθυ.) οπγαούθυιβύϊο, 

οἰναι δούθυιδῦϊο 10 μοῦ ἤν ὕθθθη οἱ- 

ὑπει μεμονωμένη ἐστίν, οΥὦἮ ἢ μεμονω- 

μένη. 

Ὁπ6 ΑΡροβύῦ]θ ργοθα]Υ [Θοϊϊπο ἀπὰ τθ- 

“18. 4068 ποῦ Β6θ1ὴ ΠΘΟΘΘΒΔΙΥ ; 

τ ΘΠ ὕΘγΙηρ ὑπ6 ἃἀ]θούϊνα! παύαρο οὗ 

χήνα [ΧΑ-, ΡοΙμᾶρ5. ϑδμβοι. λ᾿ώ, “ ἀ68- 

Β6ΙΓΘυο,᾽, Ροῦῦ, δίέψην. Ν ]. τ. Ρ. τοῦ; 

Ῥαῦ οορ. 1)ομα]ά5. Οὐαίψί. ὃ 280, 

287, ἃπὰ Βοηΐδυ, ᾿ἩΓμγξοίζου. Ν᾿ ΟἹ]. τι. 

Ρ 188] δ΄ 45 ἀπούῦμου. θρὶυμθῦ, ψΒ]ΟΙι 

Θχριδίηϑ ἅμ τηο ΓΘ ΘΧΘΟΌΪΥ τᾶν]. 8. {110 



10 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

37 ΟΥ̓ ΟῚ δ Θ Ν Α ’ « ὃ ; 4 

ἤλπικεν επι τον εον Και προσμένει ταις οεήησεσιν Και 

“ κ᾿ Α Α ΄ 

6 ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας. ἡ δὲ σπαταλῶσα, 

Θματδοδου βίο (ογϑίξα8) σοι 15 ἴη- 

γοϊγεά ἴῃ χήρα, ιια ἔοττηβ ὑπ8. Ῥυϊποὶ- 

ῬᾺ] βυδ]θοῦ οὗ {πουρηῦ. 

ἤλπικεν κι τιλ.7 “λαιῇ, ρΙαοοί "67 ἤορ68 
οη (οα ;᾿ “πα πορϑα δηα 501} ΒΟΡ 68 Ὁ 

566 ΥΠΟΥ, ΟἿ. ὃ 41. 4; Ῥ- 242. θη 

086 ἀϊδύϊπούϊομ θεύνγθθπ ἐλπίζω σῇ 

ἐπὶ ἀπ δοοιβ. πα τ ἐπὶ ἃπα ἀαΐ. 

568 πούθβ ἡ. 6ἢ.. ἵν. 10. 

προσμένει] “αὐίε65. ὅν; ὑπ Ῥγθροξῖ- 

ἀΐοπ ΡΡΑΓΘΟΥ ᾿πθθηβι γ1ηρ' 0Π6 τηθᾶπ- 

ἴπρ οἵ {π6 βίτωρ!8 γϑεῦ: 5886 Αοὐβ χί. 

23, τῇ προθέσει τῆς καρδ. προσμένειν 

τῷ Κυρίῳ, χιϊ!. 43, προσμένειν τῇ χά- 

ριτι; ΘΟΙΏΡ. τῇ προσευχῇ προσκαρτε- 

ρεῖν, Αοὐβ 1. 14, Βοχη. χὶϊ. 12, Οὐ]. ἱν. 

2, θα οομβαϊῦ Ἠοβῦ ἃ. Ῥαΐτη, ἔα. 5.0. 

πρός, Ο΄. α, 0]. τι. Ρ. ττύ2. Οπ {Π6 

ἀἰϑυϊπούϊοη. Ὀούνθθηῃ δέησις ἃπα προσ- 

εὐχή, 566 ποίεβ. Οἢ. ΟἿ. 1ϊ. 1, πᾶ οἡ, 

βρῆ. νἱ. τ8. Τὸ τη Ὁ68. οὈδβογνϑᾶ 

μαῦ 0π6 δυο 18 15. ρυβῆχϑα ὕο Ῥούῃ ; 1ῦ 

ΟἸθαυ]ν ταϊολῦ παν ὈΘ θη οτηϊ θα θ6- 

ἴοτθ ὑπ86 Ἰαύίου : 

ΘΠοοβοθ ἰο τοραγἃ ὈΓΆΥΘΙ τππθτ ὕνγο 

5ὺ Ῥὰμ] Πονγθν συ 

ϑοραγαίο Ἀβρθοῦῖβ; οοῖηρ. ΥΊποσ, (7. 

ὃ το- 8» Ρ- 117; ποῖθ: 

νυκτὸς καὶ ἡμέρας] “πὲρλέ απὰ αἰαν,᾽ 

ἦ. 6. σΥΘτητη ΟΠ] ΘΟΠΒΙἀΘυθα, νγἸ 

ὑπ6 βρᾶθθ οἵ ἐ{ΐπηθ ὄθχργθββθά ΒΥ {Π6 

δα θπύαπθϊνοβ: 566 Π)όοπδ 148. ΟἿ. ὃ 451, 

Κτυῦρον, ϑργαοΊί. 8. 47. 2, μα ΘΟΙΗΡ. 

πούεβ οἡ οἷ. ἴϊ. 6 δὰ ἥη. δύ {8 

(11. 37) ἴπ [Π86 ΝΘ Ὺ ΡΆ7Ά118] 6858 οὗἉ 

Ἀπη8 τι568 {π6 8δ6ο. νύκτα καὶ ἡμέραν, 

Ῥαὺ ποτ {π6 ργθνίοιιβ Θοσῦσγθηοα οὗ 

νηστείαις ΥΘΠ6Υ5 ὑΠ6 δοοιβ., ἃΠ ρογ- 

ΠπὰρΡ5. ὑπ6. ογ 16" ([ἀδύϑ. ΔΡΡ.. Ὀθϑδῃ δῦ 

οὐο, ΝΥῖπον, ΚἸΡΒ. Αὐὖ. “ Βαβύθη,᾽ 

ΘΟΙΏΡδ16 Τ6ν. ΧΧΙΠ. 32), Ρϑ βοῦν ΔΡ- 

Ῥτορυίαίθ ; ἴῃ Αοβ χχυΐ. 7 ἃ Πα 2 ΤΠ 688. 

τι. 8. (Τύίβοϊ.) 16 860. 15. ΔΡΡΥ. Ἀυρϑῖ- 

ῬΟΙΙοα]. Οὐ {Π6 οὐδγ νυκτ. καὶ ἡμ. 

(αἰνναγβ ἴῃ δῦ Ῥδα]), οοιηρ. Το θοῖς, 

Ῥαγαϊΐρ. Ῥ. 62 54. Τῦ τηδῦ Ὀ6 οὈβογνϑᾶ 

ὑπὰῦ δύ Τακθ δαορίβ {Ππ6 οτθυ νύκτ. 

καὶ ἣμ. χῖῦα ὑπ αὐο. (οοτηρ. Μαυ ἵν. 

27), ἃ Ἰηνογβ ἰῦ Π8η ΒΘ τιβ88. ὑΠ6 

σόν. (ορρ. ο Μῶκ ν. 5). δῦ “ομη 

(Εἰὸν: ἵν: 8: γι 15; ΧΠ τ; χὴν ΕΠ 

ΧΧ. 10) 8885 ΟΠΪΥ ἴπ8 ραπ. δπἃ {88 

οὐάον ἣμ. καὶ νυκτός. 158. ὑῃ8. ΟΥΘΥ 

αἰιυαῃ8 ὕο 6 ΘΧρ]αΐμ θα ἔγοτη ᾿ηὐθιτιδὶ 

οομΒΙ ἀθυαύίουμθ, δη ἃ ποὺ ταῦπθυ ἴο Ὀ6 

τοίοσνθα ὑο ὑπ6 παρὶῦ οὗ {π6 σῖτον 

6. ἡ δὲ σπαταλῶσα] “ διέ 8λ6 ἐδιαΐ 
ζὐυοί!, γἱοίουιδίψ "  οὐ8 οὗ {ῃ8 581η5 οἵ 

ϑοάοτι ἃ πα ποὺ ἀδαρῃίουβ (ΕΖοῖκ. χνὶ. 

40), Τουπιῖηρ ὃ 5 ΠᾺΡ οοπίγαβῦ ὅο {88 

16 οἵ 561 -ἀθηΐϊ] ἅμ ῬΥΆΥΟΥ οἵ ἣ 

ὄντως χήρα. Σπαταλᾶν ΟὨΪΥ ΟΟΘΟΌΥΒ 

δϑδη ἴῃ ὕπ6 Ν. Τ΄ ἴῃ «ΓΦ ηη65 ν. 5; ἐτρυ- 

φήσατε καὶ ἐσπαταλήσατε; 

ἜΖεὶς. ἰοὺ. οἱέ., ἐν εὐθηνίᾳ ἐσπατάλων, 

ΤοοΙι5. χχὶ. 15, ὁ σπαταλῶν. ΑΒ {Π6 

ἀοιϊναύϊοι οὗ ϑδοὴ νου βυιοοθβίβ, σπα- 

ταλάω [ΣΠπΑ-, οορμαΐθ ψι σπαθάω] 

ΘΟΙΗΡ.- 

Ῥοϊπύβ τποτθ ἤο {π6 “ργοα ρα ν᾿ ἀπά 

“φραϑέοζιγιε55᾽ (Βαπΐου, Ἡιυξοί ον. Ν ΟἹ. 

1. Ῥ- 592), ὅπ βοτηθν δῦ ΒΥΠΟΠΥΤΠΟΤΙΒ 

ποτὰ τρυφάω (θρύπτω), τηοτα ἴο {Ππ6 

“ρΗδυαϊπδου δα “Ἰαχαγγ᾽ οὗ ὑΠ6 58}- 

Ἴ6οῦ : 80 8180 το ΒΌ]γ ΤΊ απ, ϑγψηοη.... 

1. Ρ.- 192. ΤΊ ῥῬγυεβοπῦ ψεγῸ 15 Π8, 

οὐγιμο]οσ οα ΠΥ ΘΟ Β᾽ ἀογθα, τηοτθ 8}Π16α 

ἴῃ τηθδηΐηρ' ο ἀσώτως ζῆν, ΘΟΤΏΡ. ποί685 

οὐ ἤρἧ. ν. τ8, ὑπουθῇ 1ῦ 15 οσοδ βίο ῃ- 

ΑἸΤγ Τουπα (ΤΉ Θαπο, αὐ “δι. Ρ. 86, 

οα. 416, τὰ σπαταλῶντα τῶν παιδίων) 

ἴῃ ὃ 5658 ΒΟΔΙΌΘΙΥ δὺ 81] αΠΠ ον ηρ᾽ [τότ 

τρυφᾶν. 8866. 8150 ον, 17) }οβαιι, 

5... ΝΟ]. 11. Ρ. 992. 

ζῶσα τέθνηκεν] “ὦ5. αοαα ευὐ]λϊ6 5716 

ἰὐυοίἢ, ," 50 Πιδν. {|. 1, ζῆς, καὶ νεκρὸς 

εἶ, σΘοτηρ. ΕΡΗ. ἵν. τι8. 16 τηϑϑηΐηρ' 

ἴθ. ΤΉ ΘΥ ΘΧχρυθϑθθα ὈΥ ὑπ Οτθοὶς 

Θχροβιύουβ, 6. ,. ΤΉΘΟΡΙ. (ἠιοϑέ Ἰποοῦ- 

ΤΘΟΥΚ ααούοα Ὀγ Η αἰ Π6γ), κἂν δοκῇ ζῆν 



νι ὑπ 8. 71 

ΡΥ ’ 
ζῶσα τεθνηκεν. 

“" 
στοι ὠσιν- 

᾿Ὶ “ [2 ῳ Ι] ᾿ 

καὶ ταῦτα παραγγελλε, ἵνα ἀνεπίλημ- 7 
3 δέ “ ᾿δί, Α , τ , 9 

εἰ ὁε τις τῶν ἰδίων καὶ μαλιστα οἰκείων οὐ ὃ 
κα ἢ , " ἢ», ΣΕ , 

προνοειί, τὴν πιστιν ρνήται και ἔστιν απιστου χειρῶν. 

8. οἰκείων] ὅο Παοΐηιν. ψῖ ἢ ΑΙ δ ; τῶν οἰκείων ΟΞ ΒΚΤ, ; 41] τη88.; 

ΟἾγνβ8., ΤΉ θοα,, Τάτ. (Τίδολ., Αἴ., Ἰογνάϑιυ.). Τῦ πιδὺ 6 οὈβθυνϑα {πᾶῦ {815 

ΟΠ Ιβδίοπ οἵ {Π6 βθοοπα τῶν ὕθπαβ ὅο Ὀϊπα {π6 ἴδιοι πα οἰκεῖοι τβουθ ΘΧ ΡΙΟΙ ΠΥ 

ἰηῦο 0Π8 ΟἸδ58; 5868 ΠΟΥ, ΟἽ". ὃ το. 4, Ρ- ττό. 

ταύτην τὴν ζωὴν τὴν αἰσθητὴν [ΘοΙηρ. 

6]. 1, 20] τέθνηκε κατὰ πνεῦμα: 581- 

τη Ἱ] αν ΤΠ θοα., θὰῦ ψΠῸἢ 1655. ὑπ θο]ο- 

5108] δοοιγδοῦ οἵ θα ργθβδίοη. Ηδθϑι 118 

18. ΤΏΘΓΘΙΥ ἃ ΘΟΠ]ποὐϊοπ οἵ 50] ἀπ 

θοάγ, ἀθδβυϊθαίθ οἵ 411 ππίοπ τυτῦ ὑπ6 

'Βἰρ]ο ὡπα ὑγαϊν αἱ οἰςθΐπρ' ρεϊποῖρ]θ ; 

ΘΟΤΏΡ. ΟἸΒΠδιιβοη, Οριιδὸ. Ρ. τού. Νὰ- 

ΤΠΘΙΟΙ5. ααοία 05. ἱπνοϊνίηρ 5111 

ΒΘΗΠΠηΘηὐθ Μ011 Ὀ6 ἔοαπα ἴῃ ὙΥ οὐβύ. 

ἦν ἰο6.; ὉΠππ|6 τηοϑῦ ρϑυθπθηῦ 15 ῬΏΙΙΟ, 

ὯΟ ΠΟ. δ 16. ΝΟ ΤΡ πρὶ ((α. 

Μδῃρ.), ζῶντες ἔνιοι τεθνήκασι καὶ 

τεθνηκότες ζῶσι κ.τ.Δ.; ΟοΙηρΡ. [)ΟΘΒΠΘΓ, 

Οὐ. Ρ. 4.4. 

7. ταῦτα] “ἰλόδε ἐμέηηϑβ, σπαὺ 

ὑπηρβῦ ὙΠοβα σομπίδϊηθαά (α) ἴῃ νϑι. 

2--ὦ, Τηθοα. (ἂρρΡγ.), δπά Ηπῃ.; οὗ 

(0) ἴῃ νϑὺ. 6 ον, ΟΠ γ8.; ΟἹ (6) ἴῃ ν 681. 

5 απ 6, 1)6 δηγούίθ πὰ Ὑγ]θϑιηρ. ἢ 

ΟΥ̓ ὑμε88 (α) 15. νϑιῪ Ρ᾽ϑιιβ1 016. οπ. 80- 

ουσπῦ οὗ ὑπΠ6 βΒπὴρ016 ηιαπααΐογ ἴοτοθ 

οὗ παράγγελλε, Ὀπὺ ᾿πνοῖὶνο8 ὑπ6 σΠΠ- 

ΟΠ ὑπ ἀνεπίλ. ταυϑὺ ἔπὸπ 6 το- 
Τευγθα ο τέκνα ἃπα ἔκγονα ἃ5. 611] ἃ5 

ἽΠ6 νιάοννβ, ὑν Ποσθαβ ὕΠμ8 Ἰαϊξει: βθϑιη τοῖς οὐ θλύξο, 
ΤΩ Ἡ [6501 ὑπ6 ΡΥ Ιποῖρ ἃ] Βα ]θοῖβ. ΤῈ 

τι58 οἵ καὶ (ποῦ ΒΤ Ρ]Υ ταῦτα ὃἃ5 ἴῃ ἢ. 

ἵν. 6) 15 ἴῃ ἴδνοιν οἵ (ὁ), Ὀαὺ {πεη 

δοϑῖη ἴῦ ΒΘΘΠῚΒ ΤΩ ΡΟΒΒΙΌ]6 ἰο ἀἰβαηϊῦθ 

ὕννο ΥΘΙΈ685 50 ΟἸΟΒ Ιγ οοπηθούες Ὀγ {6 

Δ Ό] 6815 Ἰη νον ἃ8. γ6Γ. 5. δπα 6. 

Ομ {π6 ψΠ0]6 ὑμθη 1 866 πὶ5 ὑθδῦ ᾧὸ 

δαἀορῦ (ὁ), Δη ἴο τα ὑπ6 ρροόποῦπῃ (9 

{π6 ἕο ἰογθροϊηρ νϑιύβοθ: καὶ {Π8 

Ὀιπὴβ νϑυ. 7 ἤο νοσ. 5. απ 6, νν}118 

νϑυ. 8 οομοϊα 68 ὕΠ6 ψΠ0]6 Βα δ] θοῦ ὈΥ͂ 

8. 5011] τηογθ δ ρ ἢ δύϊο βύαυθτηθηῦ οὗ {Π6 

ταΐϊθ ἱμπυοίνεα ἴῃ γ6Γ. 4, θαῦ ποῦ ὕμθη 

ξανγθου χρη θά, 85 ὑπ6 βὐδὐθιηθηῦ οἵ 

ὑπμ6 αἰβδγοηῦ οἸαββθθ Δ η6] ΡΟΒΙ ]0Π8. οὗ 

μ6 ψίάονβ σοῦ] οὐμθυννῖθθ πᾶν ὈΘ6Π. 

Ἰη ουτιρίθα. παραγγελλε] 
« ροηνηναγιαῖ ," 566. πούβϑ οἱ οἷ). ἵν. 11: 

{118 ὁμοῖοθ οὗ {Π|8 βύγοη 6 γ Τα Β6θτη- 

1ηρ᾽ ὕο ᾿πΠ|Ρ]Υ ὑπαῦ 0Π 6. Τογθσοῖπο 60}- 

ὑναδῦ πα αἰδυϊπούϊοπ θθύνγθθη ἣ ὄντως 

χήρα ἃ! ἡ σπατ. ΜᾺ5 ᾿ἰηὐθη]θα ἰο 

Τουτη ὉΠ6 Ὀδ 515 ἴον ἃ τι]16 ἴο ὉΠπ6 ὁπ το ἢ. 

ἀνεπίλημπτοι) “ἐγγεργοαοίιαὐϊε,᾽ ὑμ6 

νάονϑ, ποῦ 0π6 ψιάονβ πα {πε}. 

ἀδβοθπάδηΐβ, 566 ἀθονθ. Οπ {Π6 πηθϑη- 

ἴηρ᾽ οἵ {πΠ8 ψογά, 566 πούββ οῇ ΟΠ. 1]. 2. 

8. εἰ δὲ κιτ.λ.1 Πδοῦσσγθποθ ἴο ὑΠ8 

ΒΩΠ16. Βιι]θοῦ ἃ] 0Π|6 Βδ1η 6. ΡΘΙΒΟΠΒ, 

τέκνα γιὰ ἔκγονα, ἃ5 ἴῃ ψο. 4, θαΐ, ἃ5 

{6 τις ᾿τη 1165, ἴῃ ὑΠ|6 ἔουτηῃ οὗ ἃ τη" 

ΘΘΠΘΓΆΙ] βιδθθιηθηῦ. ΤῊ δὲ (ποὺ -Ξ γάρ, 

δ 5 ΥΓ.) 18. ΘΟΥΤΘΟΟΥ τι, ἃ58 ὑπ8 βιὉ- 

76οὐβ οὐ {15 νϑθιβθ βίαπα ἴῃ ἃ βογὺ οἵ 

οοηὐταθῦ ὅο {π6 ψιάοννβ, ὑΠπ|6 8] οὐδ 

ΟΥ ν6". 7. τῶν ἰδίων κ-.τ.λ.] 

“μιἷβ οὐυη (γε αἰἦν65) αὐ οϑρεοοϊας ἐιο86 

ΟΓ διῖ5 οὐστν ἤοιιδο ,᾿ ἴδιοι ᾿Θ ΓΘ τη 5. 0Π 6 

Το] ]ο 510, οἰκεῖοι ὑμοθθ γῆῸ0 ὙΘΓΘ 

ποῦ ΟἾΪΥ το] ῖομ5. Ὀαὺ 4150 ἔουτηθα 

Ῥανὺ οἵ ὉΠ ζηυίῃ,---τοὺς κατοικοῦντας 

τὴν αὐτὴν οἰκίαν συγγενεῖς, (γῶν ; “ἀο- 

ηιοϑέϊοϊ, 4 18.}18. ν 6] πιδχίτηθ θϑῦ πγὰ δῦ 

δαῦ ὡνίω νἱάσα, αοηιυῖ,, Ῥθηρ. Οχ 

οἰκεῖοι, ΘΟ Ρ. πούθϑ οὐ (αἰ. νὶ. το. [ύ 

ῖβ νου οὗ πούϊοθ ὑπὰὺ {16 Εββθη 65 

6 γ8 ποῦ φῬϑυιηϊθοα ἴο οἵἷνθ το]ϊεῦ ἴο 

{πεῖν σϑ αῦϊν 65 νι πουὺὺ ᾿ἰθῶνο ἴγουη {Π6]ν 

ἐπίτροποι, ὑποιρἢ ὑπ 60 ταϊρὐ ἔλθου 40 

80 ὕο ΟΥΠΘΥΒ ἴῃ ΠΘ64 ; 566 «Ὀ56ρΡἢ. δείί, 

Ζυά. τι. 8. 6. οὐ προνοεῖ] 
“(ο05 ποΐ γργουΐίο Κ0᾽,) ΟἿΪΥ ἀρδῖῃ. 



9 Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

Ῥητοβογίοσα ψ]άονϑ 
ττϑῦ Ὧ6 5ΒΙΧΥ γϑΔΥΒ 

οἵ 58 ἃ πα οἵ σοοα οΠγδοίοθυ ; σθτι58 ὙΟΠΘΘΥ Ψ]ΘΟΥ5, 
ΠΟΙ 1 (651 16 σαῦμου 0 ΤΠ] ΔΥΤΎ ἃπα ποῦ ἴο δεῖνα οἴθηποθ. 

Τότ ΧΙ: 17, 2 (ἿΓ. ΜΠ: 21 (θοῦ 

ἔγοιῃ Ῥζον. 111. 4); ἴπ θοῦ οαβ88 νι ἢ 

Δ ὅοοῖδ. τοὶ (1 611, ὅν. ὃ 406, ο008. 1), 

ἴῃ ὉΠ|6 [ΟΥΤΠΘΡ Ῥαββασθ ἴῃ ὕΠπ6 τ] 6]6, 

ἴπ ὑπ6 Ἰαύξευ. (μαοσλην.) ἴῃ {Π6 δοῦϊνϑ 

νοῖοθ. Ομ {Π8 Θομποχίοῃ εἰ οὐ (Π6Γ6 

ῬΘΡίβουν ᾿η ο 110 1018. ἃ5. οὐ 15. ἴῃ 500} 

οἷοβθ σοηπθχίοι ἢ προνοεῖ), 566 ὑμ8 

οορίοτιιβ ᾿ἰδὺ οὗ ὄοχχ. ἴη ΘΟ υ θυ, βανο. 

ΜΝεχ. ΡΡ- 99---᾿15, ἀπ ποΐθβ οῃ. οἷ. 11]. 

5. τὴν πίστιν ἤρνηται) 
ἐμὰ ἤαβ «αογυϊεαί ἐδι6 ζαϊέμ, ; ποῦ “ ἀοο- 

ὑγῖπϑιῃ ΟΠ γιβυϊδηδηη.᾽ Ὀαὺ “086 (ΟΠ ]5- 

Ια) [Ἀ10}},᾽ σοπδι θυ ἃ5. ἃ σαΐθ οὗ 

ὑπὸ; ΘΟΠΡ. πούββ οὔ (ὐαἰ. 1. 23. Ἠΐβ 

δοῦσ ἃΓ6 ἃ Ῥγδοῦϊοδ] ἀθη18] οὗ Π15 ΓΔ 10}: 

ἔα ἢ ἃ πα Ἰονθ ἃγ6 ᾿πβθραῦϑ 6 ; ἴῃ ποῦ 

ΒΠονίηρ ὑπ οη6 Π6 Πἃ5 ῬγΔΟΌΟΔΠΠΥ 

Βπονη ὑμαῦ Π6 15. ποῦ ὑπᾶθ᾽ {π6 1η- 

ἤποθμηοθ οἵ ὑΠπ6 οὐπου. Οἱ {Π6 ΤΠ] Ρ᾽ 

οὗ πίστις, 586 ἴδιβε, 7 λέοί. Ολγόέ, τν. 

τ ΟἹ: ΤΠ Ρ᾽ 179. ΞΠ- 

ἀπίστου] Νοῦ “τη]ΒΌ 6] ονῖηο.᾿ (ΘΟΙΗΡ. 

4 Οοτ. ἵν. 4, ΤΙ. 1. 15), Ὀαῦ “εγδο[ίουϊης,᾿ 

ΟΡΡ. ἰο ὁ πιστεύων, 1 (τ. χὶν. 22 56. 

ΘΌΟΘὮ ἃ οΠ6, ὑπουρ} Π6 τηϊρηῦ Ὀθαῦ ὉΠ 6 

πᾶμη6. οἵ ΟΠ εἰβίϊαη, νοῦϊὰ 6. σΘΆ ΠΥ 

ΜΌΓΒΘ ὕπδη ἃ Ππούμθη, ἴον {πΠ6 ρυθοθρύβ 

οὗ 411 Ῥεῦθθι: μβθαῦμθμηῖβη) ον δα βοῇ 

81. πηπηδύμ ἃ] 561 Π5Π 685; 566 ΡΙΔΠΠΕΥ, 

ὙΠ λεοί. (Τογιέ. Χτ. 22, Ῥ. 320, ἃ:Ππα ΘΟΙΏΡ. 

ὕΠ6 απούίδυϊοηβ ἴῃ ύοθεθιιθ, “ίογίί. 

{ΠῚ ΤΟΣ 

9. Χύήρα καταλεγέσθω κ.τ.λ.] “45 

αὐτείοισ ἰοΐ πὸ πο δ ρει ογν ἐδιε ἰδέ," ὅχο. 

Τὰ {{|85 ἀοαθυ] ρᾶβϑαρ ἴὉ 1] θ6 

θυϑϑὺ ὕο σομβί ον (ἃ) 0Π8 5᾽ ΠῚΡΙ6. τηϑθὰπ- 

ἴηρ ἃ ΡΥ ΑΠΌ] βύσποῦατθ : (0) 

{86 Τηὐουρυθύα οι οὗ {Π6 οἰδιβθ. ΕἾγϑῦ 

ὑμ6η, καταλέγειν (κατατάττειν, ϑ'ι14.) 

- ΞΙΠΙΡΙΥ Τηθδη85 “ὕο ΘηὔΕΥ ΠΡΟῚ ἃ Ἰἰδὺ᾽ 

(886 δχχ. ἴῃ Βοβῦ τ. Ῥδϑίτη, ἤεα. 8.ν. 

γο]. τ. Ρ. 1624), ὑπ6 σοηθθηύβ ἃπ4 οὁΡ- 

76οὐ οἵ ψ 9 τηυδῦ ΡῈ ἀθ ποθ ἔγτομι 

6 οοηΐοχύ. Ναχί, να πηαϑὺ ΟΌΒΟΥΥΘ 

ὑπαῦ χήρα 15 ἴῃ ἕαοῦ {π6 φγβαϊοαῦΐθ “ 818 

ΝΥ ϊῦννα σου νϑυζΖθϊ μη ηθῦ,᾽ Ὑ ΊΠῸΡ, ΟὟ. 

8 ὅ4. 4. Ῥ. 521. Οτδιηπιδι πα Ἰδχῖ- 

ΘΟΡΤΆΡὮΏΥ ΠΘΙΡ ὰ5 πὸ Ταυῦποσ. (Ὁ) 7η- 

ἐογργοίαξίον : ὕΏγ66. θα ρ᾽ϑηδίϊοηβ Πᾶν 

Ῥθθη δαάναποθα ; (α) ὑμθ βοιπθνυν δῦ 

οὈνίοιιβ. ὁπ6. ὑπῶῦ ὑπ βαδ]θοῦ οὗ {116 

Ῥυθοθαϊηρ οἰ α88. 15 ΒΙΤΠΡΙΥ σΟμ Ι ππ6 ; 

50 ΟἸγγ5. ὅπ ἰο0., ὑπ οἴπου ΟὙὐθεὶς 

Θδχροβίίοσβ, 8π4 ὑπ θα} οὗ τηοάθτπ 

δχροβιύογβ. Τὴ6 ΟὈ]οῦοπ5 ὕο ὉΠ15 ἃ ΓΘ, 

ΘΛ ΆΤη ΙΔ] ΟΠ] ΟΟπβιθυθά, ὕΠπΠ6 ΔΡΡΥ. 

διμαίϊο ὩΌΒΘΠπΟΘ οἵ 8 ΘΟΠηθούϊηρ' 

ῬΑγθϊο!θ ; οχθρϑςα! ν σοπβιἀθυθα, {Π6 

Βῖσ ἢ πη ργο Δ ὈΠὺν ὑπαῦ νη 8 πη οΥἸ ουΐδι 

μδα Ῥ6θὴ φίνθῃ, γ6 1. 4 856.) ἔγββῃ βΒῃου!α 

6 δ4644, δμα {Π|ο886 οὐ 50. σϑυῪ ἐχοίτ- 

ϑνο ἃ πιῦπτθ: σοῦ ὑπ ΟΠ ΤΟ ὉΠ|Ὲ5 

ΤΙταῖῦ πον Δ] πὶ 1 (β) Ταῦ οὗ ΘΟ] θίθστη., 

ΜΈ δοῖκ, ἀπα οὔ θυ 8, ὉΠπαῦ αἰδω ογ.65868 ἈΥΘ 

ΤΟ ουυθα ἴο : ἃραϊηβῦ ὑΠ15 ὕΠ6 οΠ]θούϊομ. 

ὈΒΌΔΠΥ τπὐρθὶ 566 Π18. αθοϊβῖνθ,--ε πὰ 

6 'ᾶνθ πὸ δνίάθπεθ ψηαΐθνον ὑπαῦ 

ἀθδοοι65565 Δ η 6] χῆραι ΔΓ ΒΥΠΟΠΥΤΠΊΟΤΙΒ 

ἴθυπ8 (6. ρᾶάββαρβ ἴῃ ἰσηϑῦ. ΘΉ) 7). 

13, οδηποῦ Προ ζωΐῖψ Ὅ6. τηδβ τι88 

οἵ οὐ. δοοοιηῦ οὗ ὕμθ ἀουθύία] τϑϑά- 

1η9)ὴ, δηα ὑπαῦ {π6 ἂρ οὗ ὅο, ὑπῃοιρἢ 

ἀοΥγῖνίηρ ἃ Βρθοΐϊουβ βιρροτῦ. ἔγοχῃ 

Οοα. Τπμεοα. Χντ. 2. 27 (θοηρ. Πον- 

δν ι (πο. (ὑλαίο. 6. 158, ΏΘΙΘ ὕΠ|6 898 

15. χϑὰ δὖ 40), 1ῖ5. ΠΟΙ] ᾿ποοιηρ 10 ]6 

0 ὉΠ6. δούϊνθ ατιϊθ5. (οοτηρ. ΒΙηο- 

Βᾶπη, 4 πίῃ. τι. 22. 8 54.) οἵ βιοἢ)!. δὴ 

οἵἴοθ. (γ) ΤΊ βυσσοβύϊοη οἵ Οτοῦ.,. 

ΔΌΪΥ δχραπάθα Ὀγ Μόοβῃ., δηα ἔο]] ονγεα. 

γ 108 ὟΥ., γιεβίησ., ἘΓαῃ. (δ ἐιϊεἰΐ." 

δ. 4), ὑπῶῦ ἂπ ογάθν οἵ ψίάονβ (χηρῶν 

χόρος, ΟἾνγ5. Ποηι. ἔγν 7). Ν. 1΄. οα. 

31, ΘΟΙΏΡΑΓΘ Τυύα}}]. ὧ6. Κεῖ. γίνω. 9, 

856 {Ππ6 οἵπου σϑῆς, τη ΜοΒ εἰμ) 15 Π6 ΓΘ 

Το ίθυυθα 0, Ὑ]Ιο58. ἀαὐε5. ἈΡΡΥ. οοη- 

Βἰβύθα ἴῃ {Π6 βχθυοῖββ οἵ βιρογϊηξοπῆ- 

ΘΠ06 ονϑὺ, δ {Π6 τη] ηἸδύνν οὗ σοιη861 

84 Θομβοϊαύϊοη. (866. Τοσῦα]]. ὦ, 6.) ὕο 



ἌΟ 

ς , - .ν" ᾿Ὶ ν ’ 

ἑξήκοντα γεγονυια, ενοὸς ἀνδρὸς γυνή; 

μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ 

ὑΠ8 γοῦηϑθι ὙγΟΙΉΘη ; ΜΏΟΒ6 ΟΥ̓ ΟΘ ἴῃ 

Ταοῦ ννᾶβ, 50 0 580, ργοδὑμψίεν αἰ (πρεσ- 

βύτιδες) γὙδῦμο ὑπδη αἰἱαοογῖο. ΤῈΘ 

ΘΧΟΙΘΥΠΔΙ Θνϊάθηοθ ἴον ὕπθ οαϊδέθηοο 

(ὑπουρ ἢ ποῦ πΘΟΘββα ΓΙ Υ ὉΠ|6 ΒΡΘΟΙΆ] θο- 

οὗ βιοῃ ἃ 

| Ῥοάγ δνϑη 1η ὕπ8 θυ] ]θϑῦ ΟἸΠη65 18. 50 

ΠΡΌΠΥ βο βίδούουγ, ἃ 50. ΘΟ] οὕ ]Ὺ 
ἢ; 

᾿ ΟἸοβ᾽αβθϊοα! οτρϑηϊζα 0) 

"1Π ΒΑΤΙΠΟΠΥ͂ γι {Π6 ᾿πὔθυ μὰ] ον’ θπ0 8 

᾿ΒΌΡΡΙ 64 ὈΥ͂ νϑσ. 1ὸ 86., ὑπαῦ οὴ {Π6 

ΓΜ ΠΟΙ8 (γ) τᾶν Ὀ6 δαἀορίθα ψ 10} Βοιη8 

ΘΟμΠάθΠο8 ; 5868 {Π6 Ἰοπρ' ποίβ οἵ Υ16- 

βίηρ, ὅπ ἰο0., ἀπ Ἠπύπον, δ ηἰοὶέ, ὃ 4, 

Ρ. 46. ὟΥ 8 Ὁπ5 πα πούϊοεα ἴῃ 

15. ομδρ., ὑπ6 χήρα ἴῃ {ΠΠ6 ΟΥΙΠΑΓΥ 

ΒΘΏ56; ἡ ὄντως χ.» ὕϊ6 ἀεδβοϊαΐθ πα 

ἀεβθθαία ψῖάον ; ἡ κατειλεγμένη χήρα; 

ὑΠ6 ΘΟΟ] ΘΒ ΒΘ Ό] Ὁ] οὐ᾽ ῬΥΘΒΌΥ ὕθι"ἃ] υϊονν. 

γεγονυῖα 15 ΠΟῪ ῬΓΟΡΘΙΙΥ τοίθγγοα ὈΥ͂ 

7, αοΐνην., Τίδοϊι., 41., ̓ ο μὴ ἔλαττον κ.τ.λ., 

866. ΘΧΧ. ἴῃ ΒΆΡΕΙ, ἀπηοί. 0]. 1 

Ῥ. 592. ΤῊδ σοπδύτγποϊοη, ἔλαττον ἢ 

ἔτη ἑξήκοντα, στοῦ θ6. ῬΘυΠΔΡ5. ΤΠΟΓΘ 

οοΥγθοί, θαῦ {π6 βοιηθνμαῦ ΘΟΠΟΙΒ8 

ὅθη. 15. ΡΘΡ ΘΟΟΪΥ Ἰπ 6 }ΠΠ 010 ]6. 

ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή] “ἐλ εὐἷ6 07 οἾο 
Διιδδανὶ ;᾿ σοτηρ. οἷΝ. 111. 2. Τῦ ἴ5 οὉ- 

γίουβ ὑΠαῦ {1158 οϑη ΟΠΪν 6 οοηὐτγαβύθα 

ννΙΠ διμοοε856 ῬΟΙ ΘΆΤΩΥ, δια οἁπηοῦ 

ῬΟΒΒΙΌΙΥ. θ6 βύγαϊπθα ἴο τοῖον ὅο {Π6 

Ἰθο! δον οὐ ὑπ Τηϑυϊασθ (ΘΟΠ0Ρ. 

Βθηρ.). [1 ρίαϊη θυ π8. ὕΠ 6 ννοιηδη 

τγὰβ ὕ0 Ὀ6 τϑεήνίγα ; 50 ΤοΥία]], αὐ ἔὔωον". 

Ι. 7, “Ργρβογιρύϊο Αροϑβίοί!... 

ΔΠΠΘΡῚ ἴῃ οΓἀϊποτη [οὐ ἀμ ] ΟΠ μη, ϑοηιί.] 

ΠἾδΙ ὉΠΙν γα πῸῚ σΟμΟΘαΙΪ :᾿ 

νἀ δ γ 

ΘΟΠῚΡ. 

ποῦθϑ ἢ οἷν. 111, 2, δὴ {Π6 οΟρίοιιβ 

1ιδῦ οἵ οχχ. ἴῃ Υ̓οὐβῦ. ἐγ ἰοὺ. 

το. ἐν ἔργοις καλοῖς κ.τ.λ.] “τεἰ|- 

γερογίοε οΓ ἦγ ἐ]ι6 πναΐξογ" ὁ χοοεὶ τὐον8,᾽ 

5011. “ΤῸ ροοά ὙΟΥΪΚΒ :᾿ ΘΟΠῚΡ. πούθϑ 

οη Τιΐ. ᾽ϊ. 8. ᾽Εν ἀδπούθβ ὕΠ6 Βρῇ6γθ 

ὕο ὙΠ ]10}} ὑπ 6 συ Δ ἢ 5 ΔΟυϊΟἢ5 ἃ πα ὑῃ6 

οομβθαπθηῦ ἐθβυ ΠΥ Ὡθοὰῦ ὉΠ 61Πὶ ννἃ 85 

Θομῆπθα. ΠΟΥ οἰὐοθβ Ηδ6}0. ΧΙ. 2 ἃ8 

ο. 79 

᾿ Φ » - 

εν ἔργοις καλοῖς τὸ 
9 ᾳ 3) 

ἐξενοδόχησεν, εἰ 

δυϊποῖηρ ὕΠ6 τιδ8Ὲ οὗ ἐν ἴο τηλτῖς {π6 

γεαδον οἵ πΠ6 μαρτυρία, Ὀὰπὺ ὑπθτα ἐν 

15. ΒΙΤΩΡΙΥ “ ἴμ,᾿ “1π πᾶο Π46 οοηβυϊναῦ!,᾽ 

ὙνΊηον, 6». ὃ 48. ἃ, Ρ. 3406, ποίθ. Μαρ- 

τυρεῖσθαι ΔΡΡΘΔΓΒ ἱγθαπθ Ο]Υ τἰϑθα ἴῃ 

ὍΠΕΝΕ ΠΡ ἢ ἈἸΟΙ νι 3; Ὁ 22, ΧΥΠ 

2, Ἀ]... ἴῃ 5ρ6οῖδὶ τϑίβγεποθ ἴο ἃ σοοῦ 

φθβθ ποθ. ΤῊΘ 511η016 ἸπΘϑΠ]ηρ᾽ 15 

τϑίϑι θα Ὀγ ὥγτν., Ν᾽ Ὁ]... (Δ ΟΌ]Ν., 4]. 

εἰ ἐτεκνοτρόφησεν] “3,816 (ονὙ67) ὀγοιι ἠέ 

τ οἰυλἑαν ον, Ἀν ρου θοαὶ οἰδαβθ, ἃ]- 

ἀἰπηδύθν ἀθροπάςεμῦ οὴ καταλεγέσθω, 

θυιῦ 501}1 4150. τπογθ ᾿πητη θα ῦο νυ Θχρἷδ- 

ΠΔΙΟΥΥ οἵ ἔργ. καλ. Τῦ 15 ἀουθῦ[α] 

νμϑῦμοσ τεκνοτροφεῖν 15. ὅο Ὀ6 οΘομῆποα 

ἴο π6 ψιάονν᾽ Β οσσὰ ΟΠ] ἄγοη ( πὶρ. 

[ἅΡργ.1, ΟἸισγβ. πα σϑεὶς σοτητηθηὐδ- 

οι 8), οὐ. δχύθπαθα αὖδο ὕο Π6 ουρῇδῃβ 

8Π6 τηϊσῦ πῶνθ Ὀγουοηῦ ἀρ 

(Βεῃρ.). 

τηοϑὺ ῬγορΆ 16, ΘΒ} ἃ5. ἴῃ ὉΠ 166 

Ῥαββᾶσθθ ψνΒΙῸὴ ἤᾶνθ Ὀθθη δαπαοοά, 

Ἡέρτη. Ῥαβύ. απα. 8, 8πα διέἱηνϊί. τ, 

80 Τιποΐδη, ἀε ον. βεγδηγ. 

“ ΘΟΟ]65185 

ΘΟΙΠΤηΟΟ ΤΠ Ἰαὐδοι 566 ΠῚ5 

ὃ 1 2, 

ΙΔ ον5 ἃΠ ΟΥΡἤΏΔη5. Δ. 6. τηθηὐϊοπθά 

ἴῃ ἃ Βυρσθβύῦννθ ΘΟ Χῖοι. [Ι͂ἢ ΟἸὑΠΟΥΡ 

(ΤΠ 6οα.) 

ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΥ 1Π1|01164, ὑποιρὴ ποὺ 6χ- 

ῬιΘββϑὰ τη ὅπ ψοσγα. 

ἐξενοδόχησεν] “ εηίογ ἑαϊηοεῖ δἐγαη 675 ,᾽ 

ἅπ. λεγόμ., Ὀπὺ οοτηρ. Μαθ. χχν. 35. 

Τὴ6 βθαῦθηοο οὗ ἀπ0165 ἡγαν πᾶν θΘΘ 

βασσοβίθα ὈῪ ὑΠ6 τϑὶαὐϊοηβ οὔ ῥτοχὶ- 

οᾶ886. τὸ εὐσεβῶς θρέψαι 

τηϊῦν ; ὁρᾶς πῶς πανταχοῦ τῶν οἰκείων 

τὰς εὐεργεσίας τῶν ἀλλοτρίων προτί- 

θησι, ΟΒτγβ.; Π6 ψ] ον ᾿Β ονη ΘΒ] τη 

νγοι ἃ ΟἸΘΑΡΥ Ὀ6. ΘΟΙΠΡΓΟΠΘη 64 ἴῃ, 

δ νὴ ἴγπὶ ὑπ6 ἤγϑὺ οὈ]θοῦβ οἵ {Π6 

τεκνοτροφία. εἰ ἁγίων κ-.τ.λ.] 

εἰ 5.6 (ου67}) ιὐαϑήοα ἐδι6 ἤοοέ ὁ {6 

βαϊηυίβ,, ἃ δοῦ ποῦ ΟἿΪΥ οοππθοίθα 

ψῚ ἢ 0Π6 γἱΐοβ οἵ Οὐϊθηΐαὶ ποβριθα ὺν 

(9 θη, Αγολμωοί. ὃ 140), θαῦ ἀδπιοι- 

Βύγαϊνθ οἵ Ποὺ Ππιτ}}}1ὺγ (1 ϑδμη. ΧΧΥ͂. 

41,--οῖῦ ννὰβ ΘΟΠΙΠΟΗΪΥ ἃ Βούν αι 5 
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᾿ ᾿ ν 

ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ 

11 ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν. Νεωτέρας δὲ χήρας πα- 

ραιτοῦ" ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ Χριστοῦ, γα- 

τ1. καταστρηνιάσωσιν] ὅο ΟΠ ΚΝ ; τηοϑῦ τηϑ5. ; ΟἾγυβ., Τηθοά,, ΤΉΘΟΡΗ., 

(ἴσα. ((ὑ»οδῦ., ϑομοῖς, 1)6 ΤΥ. 6 811]., Ἡγογυάξβιυ.). Παοίνηι. (6. πιῖη.), Τίβοδ., 

ΠΑ, μοτθ τοδα καταστρηνιάσουσιν ῖῦῃ ΑΠΌ; 31; ΟἸγυβ. (Ο04.). ὙΒΟΌαΡῚ {Π6 

Γαύαγα τηΐσξ ἔαιυ]γ θ6. θοΥπ8. ΨἸῈΠ (οΟτηΡ. ΡΓΘΒ., ΜΡ χὶ. 25), ἃ5 ἴπ νυ. ἵν. 9 

(Κεο., Ὀαὺ ἀοιὈ 1), {πὸ Θχύθυ μα] α ὑΠπυυτὺν ἀοο5 ποῦ θη 88 ΕΠ οἱ θη, ἴου τ τητιϑῦ ὈΘ 

τ τη θο δα ὑπαὺ Ε' ἃπὰ Οὐ, Ἔν θῃ ἴῃ ΘΥΤΟΥΒ ΟΥ̓ ὑγδηβογιρύϊοη (“ ταῖγα οδῦ αν] Βα 16 

[Το α1615] Θοπβθηβίο ἴῃ ᾿θουϊοη 5 ἐγ ἐρδίδηιιο ηυιιἐεἰ5 οαἰαηυὶ ο᾽ "ον διι5,᾿ '“ΓΊΒΟΠ.), ἃ ΓΘ 

οἴοο, ἘΠ]βπον, Οδ5. ΝΟ]. τ. Ρ. 338), ΠῸῪ 

Ἰονϑ (οοπιρ. {μ]κ6 νἱ. 38), ὡηα, 10 τσ 

ΡῈ δαάθα, π6 φυϑοίϊοαὶ Πϑδυ 655 

(οοπιρ. ΟΠ 5.) οἵ ποὺ Ποβριθα!ῦν : “ΠΘ6Ο 

ἀοαϊσπηούαγ αποά ἔθοιὺ ΟἸ τ βύιι5. ἔδοθθ 

ΟἸἨνιβυδπαβ,, Απριβῦ. ἦη ὕοατ. Γτδοῦ. 

ΠΧΠ11. 4. 

ἐβοήθησεν, Ἠδθνοι., οοτηρ. ΡΟΪΥΌ. 

ΠΗ ϊϑί. τ. 51. το, θυ 1ὖ 15 πιϑ84 δἃ5 

ἐπήρκεσεν] “ γεἰϊουε( ;" 

ὨΘΑΥΥ ΒΥ ΠΟΙ. 10} ἐπιβοηθεῖν. Τῦ {115 

πΘρα ποῦ 6 τοβϑύγι οὔθ Πη ΓΘ] ὕο αἰηι8 

(ἀπορίᾳ ἐπαρκεῖν, ΟἸοα. ΑἸοχ. Θἐγοηυ. 

1. 10, ΘΟΡ. δα]θβ. οὐ Τὔπβ60. Π78έ. 

ὙΠΙ. 5). πιοῦν θλιβομ. ἴο “ ργηε8815 ρᾶρου- 

ὑαύο᾽ (Β6ηρ.), Ραΐ, 88 ΔΡΡΥ. ὅὥὅγυ. 

Δυυοϑ] [τεἴοοι ]αν1.}, την τοῖον ἰὸ 

{Π 68 ΠΟ οἵ πϑοθϑβϑιν ἴῃ 105 τηοϑῦ 6 Π6- 

ΤᾺ] ἴογιη ; καὶ διὰ χρημάτων, καὶ διὰ 

προστασίας, καὶ μεσιτείας, ΤἼΘΟΡΗ. 

« ἠοϊἰοιυοὰ αίον ;" 

ΘΟΙΏΡ. τ Ρεῦ. 11. 21, ἐπακολουθεῖν τοῖς 

ἐπηκολούθησεν] 

ἴχνεσιν : {π6 ἐπὶ ἄοεβ. ποῦ ἃρρθδν ὕο 

ἴῃ νον ΔΩΥ ἰἰθα οὗ ἑπέοηδίέῃ, 5611. προ- 

Οοταν, Αὐτῃ. 

(οοταρ. βρη. ἴπ 7} εβαιι)". 5. ν.), θαῦ 

θύμως καὶ κατ᾽ ἴχνη, 

Οὐἶν ὑπαὺ οὗ αἰὐγεοίϊοη. ΓΘ. ΞΘ η58. 15 

ὑπὸ5 ποῦ νϑῦῪ ἃ Πουθηῦ ἴο ὑπαῦ πη ρ] 168 

ἴῃ τὸ ἀγαθὸν διώκειν, τ ΤἼ] 655. ν. 15; 

ΘοΙρ. Ῥ]αῦο, 6 ἤερ. ττ. Ρ. 370 Β, τῷ 

πραττομένῳ ἐπακολουθεῖν, ΘτΘ {ῃ 68 

ποχὺ ψορβ, μὴ ἐν παρέργου μέρει, 5Ὰ}- 

ΡΙΥ ὅπ ποίϊοη οἵ προθυμία; 566 10. 

Τἀωάο, Ρ. τοῦ Β, ΘΓ 4150 0}16 ἴουοθ 

οὗ Ὁπ6 Θοπιροιπα (065 ποῦ 5661 ὙΘΓΥ͂ 

ΒΓΟΠΟΙΥ τηᾶτκοά. ΤῊ πιθαηΐπρ 5 

ΤΊ ἢ ΠΥ οοηνου θα Ὀγ ΟἾγυβ., δηλοῦντός 

ἐστιν, ὅτι εἰ καὶ μὴ αὐτὴ αὐτὸ ἐργά- 

σασθαι ἠδυνήθη, ἀλλ᾽ ὅμως ἐκοινώνησεν, 

ὑπούργησε. 

11. ΝΝεωτέρας] Ν᾽ οῦ ποοΘββαυῖγ, ΜἼ ἢ 

βύπαϊθ στϑἔθυθμοθ ἤο νι, 9, “ΊΔ]ονν5 

ὉΠΟΘΙ ΒΙΧΌΥ γϑδῖ5 οἵ ρϑ,᾽ Υ]Θβίηρ'., 

Ραῦ, δἃ5. ὑπ οοπύθχύ βθϑηϑ ὅο 1π}Ρ]}Υν, 

“ὙΟΙΠΡΘΙ ᾽ν Π ΠΘΑΙῚΥ ἃ ΡΟΒΙν 6 56 Π 56, 

Ὑ6Γ- 2. 

ὑπ οοηύγαβὺ ἢ καταλεγέσθω (νον. 9) 

ΒΘΘΙΏΒ [0 ΤΘΟΈΠΪΓΘ, ---- " αθοἰη᾽ (“τ ϑἴαβα,᾽, 

Αατῃ., ἀπόβαλλε, ΟὐΓαγ), 561]. “0 

Ρυῦ οῃ ὕϊ8 κατάλογος οἵ {π6 ῥτεβ- 

Ὀγύθια! ψὶάονβ.᾽ ΤΟΥ ψ Υ6 ποῦ π6- 

ΘΟΒΒΆΤΙΥ ὕο θ6 Θχοϊα διε ἔγοση ὑΠ8 81]Π5 

οἵ Ὁ16 ΟΠ αγοι (Τάν]ον, δ ρῖδο. ὃ 14), 

θαῦ γγογα οαΪΥ ἰο Ὀ6 πο] 1η6]10 1016 ἔοῦ 

παραιτοῦ] “8}ιυυ,᾿ ΟΥ, ἃ8 

{868 “ΘΟ]]ορίατη νἹ ἀπ πὴ :) ΘοΙΡ. Πονν- 

δνθὺ νϑῦ. τ6. Οῃ παραιτοῦ, ΟΘΟΙΏΡ. 

πούθϑ ὁ. ἢ. ἵν. 7: ῃ68 Υϑο 8} τηθ 8 - 

ἴηρ (ἃ5. που. ΡΙΟΡΘΙΪΥ ΟὈΞΘΓν 65) 

Βιρσοδίθα ὈΥ οἢ. ἵν. 7, 2 ΤΊτη. 11. 23, 

ΤΊΙῦ. 11. το, πθρα ποῦ ΠεγΘ Ὀ8 ἰοβῦ βιρ!ιῦ 

οἵ; ΤΊοῦΠΥ νγὰβ ὕο δ΄) ὑπθι, δα 

ποῦ δηὐογύαϊη ὑῃ 61" Οἰδῖ τη ; “ΠΟΪ οδπ- 

ΒΔ ΤῈ ΘΑΓΌΤΗ 5 5ΟΙρΘΓα,᾿ Βηρ,. 

ὅταν καταστρην.] “τὐἴόπ ἐδόμ ἤαῦὸ 

ὁοηϊθ ἰο τῦαῷ τὐαπέοιυ απαϊηδέ Οἠγϊδί," 

ΑἼ(Π. (( θοοτιη}), Ἰαβ ιν! [1]ηὖ,᾿ Βοχὰ ; 

{π6 δου. 5.0]. νι} ὅταν τηΔΡ Κ]ηρ᾽ ἃ Π 

δούϊου ποῖ ὕδκο5. ρίϑοθ δῦ ΒΟΙηΘ βῖπ- 

916. ροϊηῦ οἵ {ϊππη6 ἀἰβίϊποῦ ἴτοτη ὑπ0 

δοῦπα} ργοβθηῦ, θαὺ οὐπθυνγῖβα ἀπᾶὰθ 



ΔΛ το ρα 7ῦ 

- ,, »ὔ “ , Α , , 

μεῖν θέλουσιν, ἔχουσαι κρῖμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν 12 

ῬγϑοῦϊοαΠ]Υ 110 018 τποσθ ὑΠδΠ 0η6 Δα πον γ. Μογθονϑσ, {Π|6 ΟῊΪΥ οογγθοῦ Ῥυ ΠΟΙ} 16 

οὗ δχρ]αϊπίπρ' [Π658 πϑᾶρθ5 οἵ ἐὰν πα ὅταν ν 0} ὑπ Ἰπα]1ο.,----ν]Ζ. Π8 τϑβύγι οὐϊοιι 

οὗ π6 ψΠο]8. οομπ Ἰ ϊομ] ἴουοθ ὕο 0Π8 ρμᾶγύϊοὶθ, ἃπα ὑΠ|6 ἈΌΒΘη66. οὗ πϑοθαβατΎ 

1πύθυ 8] οοππθχΐοη θθύνψθθῃ ὑπ 6 νου ἴῃ ὑΠπ6 ῥτοίαϑιβ πα ὑπαὺ ἴῃ ὉΠ6 ΔΡο(οβί8--- 

«065 ποῦ 5θθ1ὴ ἤθῦθ ὕἤο ἃρρ'γ. δῦ Ῥδι] ἀο68 ποῦ ΔΡΡΥ.- ἀθβῖγβ ὕο της ὑπ 6 ΤΠ 616 

το αἰϊοη οὗ ὑΐπηθ, θαῦὺ ὑπ6 δὐμῖοα! σοππθχίοη Ὀούννθοη καταστρ. πα γαμ. θέλ. : 

ὃ. ὙΥΘΔΥΪΠ655 οὐ ΟΠ γϑῦ 5. γοῖθ Ἰηνονο8. ἃ ἔτ ΠῈ᾽ ἃπα τον ἀθοϊ 464 ἰαρθθ. Οπ 

{Π6 α88 οἵ ἐὰν ἃπ4 ὅταν νχῖῦ ἢ {π86 ἱπάϊο., 566. ΚΊοῦζ, Ζευαν. ΝῸ]. τι. Ρ. 468---.γ8. 

Βηδ8α ; 5866 ΥΊΠΕΙ, ΟὙ. ὃ 42. 5. Ῥ. 2738: 

Δ 4 πούθϑ οὐ 2 71488. 1. το. 1185 

ὑγϑηβ]αύϊοι οὗ καταστρ. τη Ὁ Ὀ6 ὉΠῈν 

τού! πα 1 “ Ἰαβοῖν γ᾽ θ6. ὕβκθῃ 1076 

ἴῃ 105. 5ΠῈ016 (ὁ ̓Ἰπβῦδι' 7] ΘΟ ΠῚ 1188 

Θατη ῬΑΌαΪ]ο δγοοϊπηῦ,᾽ ὅοα], ἈΡ. ῬΟΪ. 

ϑγη.}) ὉΠπδπ ἴῃ 108 ΤΠΘΤΘΙΥ ΒΟΧχτιἃ] γυϑίθυ- 

ΘΠ66 (ατιὲ8 Τουγη!οαῦεθ βαηῦ 1π 1Π} ΠΠΊΘΤῚ 

ΟἸτιβίδ, «Θγοπλθ, ριβέύ. 11, 81]. 223), 

Ὁποῦρ 0Π15, οὐίηρ ἴ0ὼ {πμ6 γαμεῖν 

θέλουσιν, τπιοῦ ΒΙΤΉΡ]Ὺ ἔπῦ. γαμήσουσιν 

[ἀϑυ8] Ἰαΐθν ἴοστη], οαππηοῦ ἡ ΠῸ]]ν 6 

Ῥαύ ουὖ οὗ β᾽σῦ. Στρηνιάω, ἃ ννοτά 

οὗ Ἰαὔθυ. δουηθανυ (866. Τοῦ θοῖς, λιν. 

Ρ. 381, Ττθποῦ, ϑψηοη. Ῥαγῦ 11. ὃ 4), ἴπη- 

ῬΊΙΘ5. ὑπ δχΒιὈ1Ό1ο οὗὁἨ “ον θυ βγη ρΊῃ,᾽ 

“ΤΡ Ὀ ΘΠ 655, 8 πα ὑπθποθ οἵ “ {]Π6 85 

οἵ θιθαα᾽ (ΑπΌρἢ. ἂρ. ΔΌΠΘΗ. 1. 127) 

δα “νναπῦοι ΠΧΌΓΥ :7 ΘΟ]. ᾿νδν. ΧνἹ]. 

7, 9. ΤΠ δα]θοῦ. στρηνὴς 15 [ὯΤ' ΤΠΟΤΘ 

ῬΓΟΡΔΌΙν οοππϑοίθα νυνὶ ὕπΠ6 ϑΆθΙη6 

“βύσθηδ᾽ (Π)οη8]45. αν οι. τν. 2), δα 

ὉΠ 1ιαὖ. “Βιγθηταβ᾽ (Ῥοὺῦ, δέμψην. Ν' ο]. 1. 

Ῥ- 198) ὑπ ψ10ἢ τορός, τρανός, ΜΝ ΠΟΙ 

15 βυιρσοδίθα Ὀγ Το ῦθοκ. ΤῊὴΘ Ρτερ. 

κατὰ ΘΧΡΓΘΒ565 ὑπ6 αἰγθούϊοη. οὗ ὑπὸ 

δούϊοι (Εοϑῦ α. Ῥαη, ζει. 5. ν. κατά, 

1Υ. 2), ἃ Ῥοϊηῦβ ἴο ὑΠ6 οδ]θοῦ ἀραϊηβῦ 

ὙγὨ1Ὸ ἢ 0Π6 στρῆνος νγὰ8 ΒΟ τι: ΘΟΠΙρΡ. 

κατακαυχᾶσθαι, «Γ ἃτη685 11. 13. 

12. ἔχουσαι κρῖμα ὅτι] “λανυΐηγ, 

δεαγῖη αὐοιέ εὐὐέλ, ἐμόηι, ὦ 7ιαἰφηιογέ 

ἐδαΐ,, ὅχο.; ὁογαρ. φόβον ἔχειν, γ6 1. 20, 

ΤΏΘ 

Τυαστηθηῦ ΟἹ Βθηΐθη 08 15. ἃ Ἰοδ ψ ΒΙΟἢ 

ΠΟΥ Ὀθαν δὐουῦ νῖῦ ποῖ (ΘΟΙηρ. 

6]. ν. το); δπὰ {815 Ἱπαριηθηῦ 15 ὅτι 

ἁμαρτίαν ἔχειν, Φο0ΠΠη χΧΥ. 22. 

... ἠθέτησαν. Ὅτι 15. ὉΠτ5 ποῦ Οδιι88], 

Ὀαὺ οὐγοοίίυο, ἀπ 580 τησϑῦ ποῦ, ἃ8 ἴπ 

Μη, ὍΘ. ῥῬτυθοθάθα ὈΥ ἃ ΘΟπΠΙΠΊΔ,---ὃ 

Ῥαυπούπεθοπ ΡΓΟΌΔΟΪΥ βυρρεβῦθα ὈΥ 8 

ΤΏ15 τὖ 

τιΘ6α ΒΟΔΤΌΘΙΥ Ὀ6 5814 15 ποῦ ἴο᾽ κατά- 

τηϊδι ηἰθυρυθιδίίοη. οἵ κρῖμα. 

κριμα (' ἀατηπαϊοπθπ,,᾿ Ν α]ρ΄., ΟἸδτότη.; 

κατάκρισιν, ΓΉΘΟΡ]Ν.), πα θῇ 1688 τ “ῥτι- 

τἸΒησηθηὐ᾽ (΄ θοΙ θη. 510} τηῖῦ δύγαξ- 

Ῥαυ]ςοῖῦ,᾽ ΜδοΚ), θαῦ τϑύδπβ 105. ἀ5Ὲ8] 

84 ῬΓΟΡΘΙ τηθϑηϊηρ. Πα οογέσαΐ νν1}} 

δίοπθ ἀθοῖάθ ὑπ6 παύατθ οἵ ὑπ6 7π|6- 

Τηθηῦ, νυ ποῦν ἕδνα γα Ὁ]6 οὐ πη ΐδν οἵιτ'- 

ΔΌΪΘ ; ΘΟΠῚρΡ. πούεϑ οὐ (Ταἰ. ν. το, δπὰ 

Ἐὺ1Ζ. οηι. ΚΝ ο]. τ. Ρ. 94- 

τὴν πρώτην κ.τ.λ.}] “ἐλον δγοίο ἐπε» 
νδὲ Ζιυϊέ, ; οἸθαυν, ἃ5. 1ὖ 15 χα ρ]απθα 

Ῥγ ὉπΠ6 Οτθοῖς σοπημηθηὐδθουβ, ὑπ 6 6η- 

ϑαρθιηηθηῦ (συνθήκην, (ἢν γ85.}) ὕο ΟΠ τΙϑῦ 

ποῦ ὅο ΤΩΔΥΤῪ ὩΡΆΪη, νγ 10) ὉΠ 6 Ὺ νἱγύτι- 

Δ11γ, 1 ποῦ Θχρ] οἱ] γ ταϑθ, ὑυμθη {Π6 Ὺ 

αὐδοιηρύθα ἴο πηάουύαϊκθ ὑπ Δυύϊ65. οὗ 

ὍΠπ6 Ῥγεβγύθσαὶ οἵἥοθ ἃ5 ἑνὸς ἀνδρὸς 

γυναῖκες; 80 ΤΠ Θοά,, τῷ Χριστῷ συντα- 

ξάμενοι σωφρόνως ζῆν ἐν χηρείᾳ δευτέροις 

ὁμιλοῦσι γάμοις. ΤΠπθ ΟἿΪΥῪ ΒΘΘΙηΪΠρ' 

ἀπ Ποα]ν 15 πρώτην, ποῦ προτέραν, ὃἃ8Β 

ὑπ πρώτη πίστις νγνᾺ8 ΤῈΆ}Π1Υ ἴο {Ππ6 Πιβϑῦ 

Βαβρθαπά. 

ὉΠΘΥΘ δ΄ΙΘ ΠΟῸ ΟΠΪΥ ὕννο ὑπῖπροΒ μαὖ ἴῃ 

Θνὶάθποθ, ἔα ἢ ὑο ΟἸ τῖϑέ, πα [αῖ ἢ ἰο! 

ΒΟΠ1Θ ΒΘ0Ο 4] ΒυΒθαπμ. [πῃ ΘΟ ρατηρ 

{688 ὕνγο, ὑπ 51|061]., δοσογαάϊηρ ὕο ἃ 

ΨΘΥῪ ΘΟ Ιηοη ΟὙΘεΪς Πα οὗ βρθακίηρ, 

ΤῊ18. 15. ΘΆΒΙΠΥ ΘΧΡΙ δἰ ΠΘΩ : 

15. Ραῦ γταῦπϑυ ὑπ {Π6 σΟΠΊρδΓ. ; 866 

ὙΥΙΠΟΣ, ΟἿ". ὃ. 35. 4. ποίθ 1, Ὁ. 218. 

ΤῈ6 Ῥρῆγαβθ ἀθετεῖν πίστιν, “Πάδθτη 1ν- 



70 ΠΡΟΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ Α. 

15 ἠθέτησαν" ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν περιερχόμε- 
᾿Ὶ ον 

ναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαί, ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ 

14 περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα. 

τιὔύατη ἴδοθγθ,᾿ 15 Π]πβύγαῦθα Ὀν ὟΥ οἰβύ. 

δηα 68ρ. ΒΆΡΠ6] ἐπ ἰοῦ. ; ὕὉπ6 Ἰαύίον 

ΟἾΓΕΒ ΒΌΪΥΌ. ΗΠ 57: ΜΠ: 2. Β' ΧΙ 20. 2; 

ΧΧΤΙΤ 10: 5, ΧΧΙν Ὁ: 7. ΠΡ ΠπππδΙ- 

Οὐδ ΠΠπαπῦντ  ]οη5 ὑπᾶῶῦ ὉΠ 6 Ἰαησπαρσα οὗ 

δὺ Ῥαα]} 5 πἀπαποβϑύϊοηςα ΕρρΡ. ιὰβ τὸ- 

οεΙν θα ἔγοτη ῬΟΪ. Ὀ᾽8. 16. νν 68}1- πον 

δη4 Δ] η]684, ΤῊ. Ῥογβιβύθηὐ 5] Π}}- 

Ἰανῦιῦγ, ἴῃ ὍΠ6 οα88 οὗ δὴ Εὶρ. οἵ ψΒ1Ὸ ἢ 

Π8 σθη ΘΠ 655. ἢ85 ὈΘΘη (ΠΠ,ΘΆ ΒΟ - 

ΔὈΪγ) ἀου Ὀ 66, 15. ἃ Β Ὀ5Ιἴανν ἃυσαπηθηῦ 

ψ ΠΙΟἢ οπρηῦ ποῦ ἴο "6 Ἰοβῦ 5ἰσμῦ οἵ, 

132. ἄμα δὲ κιτ.λ.] ΤΊθΥΘ 15 ΒΟΙηΘ 

αἸΠΠοα]ῦν ἴῃ ὉΠ 6 οοπδύσιούϊοη : μανθάν. 

15. ἀΒΌΆΠῪ οοηποούθα τυ] περιερχ.; Ὀὰὺ 

ὍΠ]655. ἢ 1)6 ὙΥ. ἀπῇ ὙΥ Ἰοβίηρ'. νγ8 

ῬΙ δῖαν ἀϑβατηθ ὑπαῦ ὕΠ6. Ῥαν ΟἾΡ] 6 15 

ἡποου γε , τἰδοοῖ ἴον ὉΠ6 1ηῇ., νγ8 5}8}} 

Πᾶνθ Δ ΠΟΘ ΡΥ ΙΟΙ5. 56η88, ἴῸ} μαν- 

θάνω περιερχόμενος ΟΆΠ ΟἾΪΥ πηθὰ “1 

1θᾶγη ὑΠπὰὉ 1 ἃπὶ σοϊηρ' ἃοαῦ,᾽ «1 61, στ". 

5 6832. Αρσαΐη 1 ψιῦῃ ογάβνν. νν8 

ὑγαηβίαίθ “θοῖηρ' 1416 {Ππ|Ὲν ἃ16 ᾿ΘΆΤΠΘΥΘ, 

ΤῸΠΗΪΠηΟ ἃ οι νγ6 πᾶνθ δῃ ἈΡΒοΪ αὔθ 

856 οἵ μανθάνω (6οΠῈΡ. Βοννθν θι 2 ΤΊ". 

ὯΙ. 7), ηα ᾧ αἸδ] οοδίίοι οὗ τνογάβ, ὑπαῦ 

ΒΘΘΙῚ δ 5} πα ἀπηδίιγα!. Τὺ ν1}} 6 

Ῥδϑὺ ὑπθη, ν10}} ὅγγ., ΟἾγυ8., ἃ]., δηἃ 

αἶδὺ ΔΥποι, Ο7. ὃ 45. 4, Ρ- 310, ἴο 

σομπηθοῦ μανθ. νυνὶ ἀργαί, “τῆν ΙθΆΤ 

ἤο ὕὉθ 1416,᾿ ΘΞΡ. 8ἃ5. Ὁπ|8 ὁϑῃ 68 5ὰ}- 

Ρουίβα Ὀγ ΡΙαΐο, δι μά. Ρ. 270 Β, οἱ 

ἀμαθεῖς ἄρα σοφοὶ μανθάνουσιν [ Βικκκ. 

ΠονγοΥΘΥ Οἱηἱὑβ. σοφοί], ἀπὰ ἴῃ ρατῦ ὈγῪ 

0. ΟἾνγβ. Ρ. 283. (6. "6 ῖδ]ς.), ἐμάν: 

θανε λιθοξόος τὴν τοῦ πατρὸς τέχνην. -- 

Ῥούῃ οὗ νν 19 Θχχ. ἅτ ἃρροβιύε!ν οἰὐβα 

ὈγΥ Νίποσ, ἰ. ὃ. 1 τ ὕ6 ἀτροὰ (8 

ὙΥ οὔϊ6, ΥΙοβιησ.) ὑπὰΐ σταπηΐπρ ἀροὰύ 

σοῦ 6 τηοῦο πϑύθι αν 16. οομβ6- 

ααθποθ. οὗ Ἰ6]Θπθ85. ὑΠπὰπ υἱο υογϑῶ, τὖ 

ΠΔΥ 6 5811 ὑπᾶὺ περίερχ. τη ροδδι ἐν 

ΓΟΙῸ ὕο Βοιὴθ ρογύϊοη οἵ {μθὶν οἤοὶα] 

ἀαῦ]65, ἴῃ ὕπ6 Ῥϑυξουιηϑηοθ οἵ ψἘΊΘΗ, 

’ ο βούλομαι οὖν νεω- 

Ἰηϑύθδα οἵ τίθου δοααϊγῖπρ Βριγ θα 8] 

ΘΧΡΘΙΊΘΠΟΘ5, ὉΠ6Υ ΟὨΪν σοηὐγδοῦθα 1.|16 

δα σοβοϊρίηρ Βα 105. Τ᾿ ἃς οἰκίας τηϊο 

Β661ὴ 0 ΘσοΟμῆγπὶ ὕΠ15, “ὑπ Πποι8685 οὗ 

ὕπο ὑπαν αν ἐἰο νἱβὶῦ ;᾿ Ὀὰὺ ΘΟΙΊρ. 

2 πη. 111. 6, ΠΟΘ (88. ἢ616) ὕπ6 δῖ- 

ἴο 16 ἈΡΡΘαν 5. ψεηνεγ 0, ΟΥ̓ ἃῦ τηοβῦ, “ὑΠ8 

Ποιι868 Οἵ Β 0) ἃΒ τθοθῖνθ ὕμθιη :᾿ ΘΟΙΏΡ. 

δυίμθν, Ογ. δ 17. 1, Ρ. τό, ποῖ (66. 3). 

περιερχόμεναι) “φοΐηγ γοιιγα ἰο,᾽ {88 

Ῥαγῦ. 15. θυ θαι ]Υ ἀβοα νν10}} ΓΘΙΈΓΘΠΟΘ 

ἴο δῃ Ταΐο, υὐαπαἰονλ ἴηι), τὰ οἵ ᾿σοίηρ' 

δθουῦ, ἴῃ Αοὐβ χῖχ. 13; 015. τἸηϑϑηϊηρ" 

Πονν 15 ἀθεῖνοα ἔνοπι ὕΠ6 ουπίδχῦ, 

γν Π1ο ἢ. 4065 ποῦ ΟὈ]σ 6 8 πεοεϑδαγὶϊῃ ὕο 

Οὐμεν 

ΟΧΧ. οἵὁἩ δοοιιβδῦννεβ δου ὕπΠ6 περὶ ἴπ 

τϑίδι ἢ [Π6 ΒΆΠη6 τη θα ηΐτρ 1676. 

186 ΘΟΠΡ. ν9Υ0 ἅτ ἔοαηα ἴῃ {πΠ6 Ν.Τ',, 

6. γ. ΜΑΡΚ νὶ. 6, Αοὐβ 1Χ. 3, 81. ; ΘΟΙΏΡ. 

ΑἸσὸ Δία. σαν. ὃ 426, ΒοΡΗΠΔΤαΥ, 

ϑιγηΐ. ν. 30 4 ἥη., Ρ. τΖύο. 

ἀλλὰ καὶ φλύαροι κιτ.λ.1 “ὁιιέ αἴ8ο 

ἐαίέ ον» απο διυιδη  οε ἰο5 ,᾿ ἐπανόρθωσις οἵ 

ῬΓΘοθἸπρ' Θρ᾿ {Ποῦ ; θ65146 Ὀθ᾽ Πρ ΤΠ ΘΓ ΕΪΎ 

1116, ὉΠΘῪ αἰβδὸ οοηὐνδοῦ ἃ ηκ αἸΒΡΙΥ ἃ 

“τη, ΒΘ α]Πς5᾽ 1. ὈΟΙἢ ΟΡ 5. δια 

δούοηβ. Φλύαρος, ἃ ἅπ. λεγόμ. ῖἴπ Ν.Τ' 

(θα 866 φλυαρεῖν, 5 081 10), ἃ5 108 

ἀουναύϊου [πλύ-, ἥμπογθ, Ροῦῦ, δέγχηιοί. 

Ζογδοί. ΝΟ] 1. 212] ΟὈνΙΟ ΒΥ βαρ- 

σοβίβ, Ροϊηΐβ ο ἃ ὈΦΌ]τπρ', ῥγοηιοηΐ, 

νὰν οἵ ὑλϊκίηρ. 

ΧΙΧ. 10) ΠᾺΡ ΚΒ. ἃ ἡμεα εἰἰέης, ἨΔ Ὀϊῦ, ἐν μοτ- 

γοεγύθα δοῦν! ὑμπαῦ νν}}} ποῦ οοηὐοηῦ 

156 ἈΠ} τ] πα] πο 105. ΟΥ ΘΟ ΠΟΘΙ 5... 

υαῦ πιϑῦ ῬαΒΥ 0861 ὡθοσῦ ὑπο88. οὗ 

Οὔ ουβ ; ΘΟΠΡ. 2 ΤῊ 658. 11.011, μυδὲν 

ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζομένου», 

[Πεϑπλοβῦῃ.} Φλιϊρρ. τν. τ5ο, ἐξ ὧν 

ἐργάζῃ καὶ περιεργαζῃ. 

λαλοῦσαι κ-.τ.λ.} ᾿5ρεαξῤίηο ἐΠι6 ἐδιΐτισ5 

αὐιΐο, ἐμὸν οὐαί πιοί,᾽ ΘΑΥΥ ΤΡ ὑΠ1ΠΡ8 

ἴπτοπὶ οΠ6 οα88 ὕο ἀπούμου : περιοδεύου- 

σαι γὰρ τὰς οἰκίας οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ τὰ ταύ- 

Περίεργος (58. Δοῖθ᾽ 



ὙΠ Θ. τἀ 5: 7 

᾿ - “- “- 

τερᾶς γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορ- 

μὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν" ἤδη γάρ 5 

τῆς πρὸς ἐκείνην φέρουσι, ΤΠΘΟΡῃ. Οπ 

τὰ μὴ δέοντα, οοΙηραιθ ποίββ οὐ 71. 

1. 

14. βούλομαι] “7 ἀεδῖγ6 ;" τοῦ τποτο- 

1γ “1 Ποϊὰ τὖ δάν!ΒΆ0} 16, 106. δ οἴίε, 

“ψο] πη, ΒΘ Ζα, ΘοτηΡ. ποῦθϑ οἢ ΟἿ 1ϊ. ὃ. 

ΤῊΘ. σοιηρδιΐθο. οὐ {Π185 νϑῦβθ νυ} 

ΘΙ, ΤΙ 15 ἰπβύῦνποῦϊνθ ; ὉΠ6Γ6 ὕΠ6 ψνἸάονν5 

ἐπϑηιβοῖνθβ θέλουσιν γαμεῖν ; {πεῖν θε- 

λήματα ᾿εδα ἔπεῖὰ ἰο 1 (ΕἸρὶν. 11. 3}; 

ὑπο ῖν' τοὐδί 15. ὅο τηᾶστν ; πού δῦ Ῥδὰ] 

αἰοδίγο8 (΄ ἀθ θογαῦο δῦ ργόρθηϑο ΔΏΪπιο,᾿ 

Τιυῦμι.) ὑπαῦ---ποῦ Ὀαϊηρ οι {Π6 |180--- 

Ὁπθυ νου] 40 50. 

αἰδυϊηούϊοη, 

ΟἸιυγ5. ΠΊΔΚΘ5. ΠῸ 

ἐπειδὴ αὗται βούλονται 

βούλομαι κἀγὼ κιτ.λ. Α5. ἃ φεπεναί 

Τα]6, ὑμ8 αἰδυϊπούίϊη οἵ ΤιτηϑηΠ, 

ϑνηοη. 1. Ὁ. 124,-- θέλειν Ἡ1Π1] ΑἸτπα εβῦ 

ααδπὶ ΒἸΠΠΡ]]ΟΙύθυ σοἰΐο, πθαῖθ ἴῃ 56 

δΒαῦθῦ πούϊοπθπι νοϊαπὐα!]β ΡΙΟΡΘηΒ: 

δι δ᾽Ια δι τθη), 5εα βούλεσθαι ἀθηο- 

ὑαῦ ᾿ἰρβῶτη δηΐτηὶ ργορεηϑίοποηιν,"----νν}}} 

8 ἴοαπα βαυβϑίδοίογυ, Ὀὰὺ ἴῃ {Π6 ἃρΡ- 

Ῥ]]οαθϊοι οἵ 1 ἴο ᾿παἸντ8} Θά 565 Ρ᾽Ὸ- 

Τὺ ουρ]ῦ 

ἴο 6 τϑῃλαυϊκθα ὑπὰὺ θέλω 15 νΕΥῪ ἴδ 

ΤΊΠΟΓΘ ἰγθα θην ἀϑϑὰ Ὀν δῦ ῬδᾺ] ὑπ δη 

βούλ., {16 Ἰαὐδδ οσοανβ ΟὨΪΥ 1 ΟΓ. 

ΧΠ ΤΙ 2 τ 1 153; ὅπ τῇ {ΤΟ 1). 

ἘΠῚ 125." ΠΕ ΤΠΝ 1|- ὃ: νι Ὁ; ΤΊὺς 111: 

8, Ῥδιΐθιη, 13; Οὐδ ΟἾΪΥ 1 ΟἿΣ. ἴ. Ὁ. 

ἴῃ τϑίβεθησθ ὕο (οα (06 ον ΟἸιοϑι). 

Βούλ. 15 τηοδὺ δε Ὀγ δύ Τια]τ6 ἴῃ ὑπὸ 

Ῥ6Ὶ οδαύοι τη αϑῦ ὃ6 τιϑοά, 

Αοὔβ, μου 8 ̓ὖ ΟσοαγΒ. {Ππ|τύθθπ {{Π168, 

ἃ ἃ σοηβθαποηῦυ, 1 γα θχοθρὺ αποῦδ- 

ὑϊοηβ, τϑῦμοι τη οΤ6 ἰγθα θην πῶ θέ- 

λω. οὖν "88 ΠῚ 18 ῬΓΌΡΕΥ 

οΟἸ]θοῦϊνο ἕοτοθ (ΚἸοῦζ, δ εναν. Ὗ οἱ. τι. 

Ρ- 717)» “ἴῃ σομβθαῦθηοθ οὐ ὕΠ|658 

Ὁπϊηρθ Ποῖπο 850, 1 ἀδαῖνο, ὧδ. ; “1ρ1- 

ὑαν,᾿ Βαζῶ, ---ποῦ δ 1π} αι ΠἸοϊοῖ8. ΟΠ ρ8 

ἴοι “οὐρο,᾿ Ν αἱρ.., ἃ8. ὕΠπ6γθ ἰβ Ποῖ πῸ 

“σγανίοῦ ΔΥραηΘηὕαί1ο ; 566 Ηλδπηά, 

71 γ8οῖϊ, Ν᾽ Ο]. 11. Ρ. 187. 

γεωτέρας}] “ψοιιηγει") τὐἱάοιυδ,᾽ ποῦ 

ΤΩΘΓΟΙ͂Υ “ὙΟΙΠΡῸΙ ὙγΟΠΊΘΗ,, ἃ5. ΑἼΤΗ.; 

5011 1685. “«ππηρ ἔλδτιθη," 85 Βασσ, ΤῊΘ 

οομθθχὦ βθθιηβ ὕο οομῇμδ8 ΟἿ] αὐδθ τοι 

ΒΠΉΡ]ν ὕο ψάονγ5. ΤΠΘ ὕνιι6 ἀβρθοῦ οὗ 

{Π18 Ῥγθοθρῦ ἴθ ἃ8. δὴ 165]. ΟΌΒΘΙν 68, 

ἀοῆποα ᾿γ οὖν Πδγθ, ἃπα γαρ νθ1. 185; 

{π6 ρῥγθοθρῦ ἰπνοῖνθβ 15. οὐνη ΤΟ σΙο- 

ὕϊομβ. ΤῊ 6 Α Ροβῦ]θ ἀθβῖυοβ ὑΠ|6 ὙΟ ΠΡῸΣ 

Ὑ]ΔΟν 5 ὕο Τηᾶττν, Γαῦμ θυ ὕππ αὐδθηνρῦ 

δι ΘΟιΓΒ6 οἵ ἀυύϊεβ. 10} ΠΘΥ τηϊσηῦ 

ΒΥΘΓΥΘ ἔγοτη Οὐ ἀθοτϑῆθ; ΘΟΡ. (τ Ύ8. 

τεκνογ., οἰκοδ.} “ἐο δεαν οι γοη, ο 

γε ἐλ ἤοιιδ6 ;᾿ ὙϑρῸΪδγ 1ηΐ. ἃἰ6  ν 6 ΡΠ} 5 

ἀδπούϊηρ' “ἃ τηούϊου; οἵ {Ππ6 ν1}},᾿ «16, 

Ον. ὃ 664; οοἴηρ. ΝΥ πθγ, ΟἹ. ὃ 44. 3, 

ΡῬ. 287. Βοῖῃ νογαβ ἃγβ ὅπ. λεγόμ. ἴῃ 

{π6 Ν. Τ' ; Ὁπ6 βυ θϑύδηθινα τεκνογονία 

ΒΟ ν ΟΟΟΌΥΒ ΟΠ. 11. 15, ἃπ4 οἰκοδεσ- 

πότης ΒΕ6νΘΥ8} {ϊπιθθ ἴῃ ὅπ ἢγϑῦ {7668 

θο5ρ615. Βοῦϊ {π8 Ἰαύδθν βαρβῦ. δηα 108 

γ Ὶ} Ὀθίοηρ ἴο Ἰαύθυ. Οσθεῖς, οἰκίας 

ΑΛλεξις, 

οἰκοδεσπότης, ῬΏΓΥΠΙΟΠΒ; 50 ῬΟ]Ϊαχ, 

Οποιν. Χ. χα: ατίπϑι οχχ. ἅτο οἰὐθα ὈΥ͂ 

ΤιοΡθοῖς, ου Ῥλγυη. Ὁ. 373. 

απύθηϑ] 8. ροβιθοη ὑπμαῦ τεκνοτροῷ. 18 

ἑποϊναοα ἴθ τεκνογον. (ΜΌ]]οι) ; 1 1η- 

οἸα 64 ἴῃ Δ Υ ψογά, 1Ὁ νου] ΤᾺΓ ΤΌΤ 

πδΌΤΆΠΎ Ὀ6 50 ἴῃ οἰκοδεσποτεῖν (1.60), 

ΠΟ ἢ ῬοΪπ β ὕο ὑΠ6 γοΟ 8115 ΒΡΙ6 16 οἵ 

ἀουνθϑῦῖς. ἀαὐ168. 

δεσπότης λεκτέον, οὐχ ὡς 

ΠῚ ἰῷ ἀτὶ 

τῷ ἀντι- 

ποῦ {16 

ἅ6ν1},᾿ ΟἸρυβ5., ἴον. Ὁποιῦρ. 0118. ΔΡΡ]1- 

κειμένῳ] “ἐο ἐΐι6 ααἰνθγ αν ;᾿ 

οαὐϊοπ ἀουῖνθθ βοιὴθ Ρ᾽ϑαβ᾽ ὈΠ]ΠΠ1Ὸν ἔτοπα 

τοῦ Σατ. νϑὺ. 15, γϑὺ ὑπ6 λοιδορ. χά- 

ριν ΒΘΘΠΊΒ [1 ΤΠΟΓ6. πα ΤΑ Ύ ὕο βαρ- 

σοϑῦ ἃ υϑίδυθμοθ ἴο ἀμηλαη, ΟΡ Ρομποηῦβ, 

--ῦπῃθ Δ νουβα 65 οἵ ΟΠ γιδυϊηϊῦν (ῬΊΠ], 

ἰ. )χ8, ΤΊ. 1]. 8) δΔιηιοηρ ὕΠ6 «Γνν8. ΟΥ 

π6 (ἀϑῃθι]οβ; 68 ΥὟΥ., 

Μυ]Ἰοβίηρ. Οπ {Ππὶ8 νογα, ἃπηα {6 Ροβ- 

80 Ηδημ., 

510]. βύγοη σευ ἀντιτασσόμενοι (“αἱ ἴπ 

δανοιβῶ 8016 βύδῃθβ ορριυρμδιί᾽)), 866 

λοι- 

ϑορίας χάριν] “70᾽" γευϊίζη,᾽ Ἰἰῦ. “το 

Τιυπλ. ϑψηοΊυ. 11. Ῥ. 11. 
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τ) , 9 “ ΝΣ κ- 

τό τινες ἐξετράπησαν οπισὼῶ του ατανα. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

᾽ ζς 
εἰ τις πιστή 

“, ’ 9, ’ 3 “ Α Α Ἷ ς .) 

ἔχει χήρας, ἐπαρκείτω αὑταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἡ εἐκκλη- 
, Ἷ Ἐς ΡΩΝ , 9 » 

σια, ἵνα ταις οντῶς χήραις επαρκεσῇ.- 

τύ. πιστή] ὃὅο Παοΐηι. πἰῦπ ΑΟΕΟΝ; τ... 47; δαϊρ. (Απῖῦ., Ἡ81].}), 

Οορῦ., Αὐτὰ. Τη6 ἸοηροΡ τϑϑαϊηρ πιστὸς ἢ πιστὴ 15 δαορίθα Ὀγ 7 Ἴδοί. ΜΝ] 

Ὁ ΆΚΙ,; πολιν 811} τηβ5.; ὕαὶρ. (ΕΠ 14., ΤῸ]., ἨΔι].5), ϑὅ'γγ. (θοῦ), Ατσ., δῖαν. ; 

ΟἸτγβ. (ἀἸδυϊποῦ!υ), ΤΠπθοά., Τλᾶμη., ἃ]. ((γἱεδῦ., 126 17΄., Ἡοδύν.)}; ὉΠΟα ΡΝ. 1885 

ΘΆΒΙΠΥ ὕο θ6 δοοροιηίθα ἴον ὑπὰπ {Π|6. ΒΠΟΡίΘΥ τθα πη, 1Ὁ τηπδῦ πον ΔΡΡΥ. 51ν8 

Δ ᾺΥ ὕο ὑΠ|6 ἀθῆπη ον θούθοι αὐδοβύθα υϑϑάϊηρ ἴῃ ὑΠ6 ὑθχῦ. 

ξασύπθν, Ῥτοιποῦθ, ὑϑυ]]]ηρ᾽ :᾿ ΡΓΘΡΟΒΙ- 

ἰϊομα] οἰατιβθ, ὡρρεμα θα ἴο ἀφορμὴν δι- 

δόναι ἴο ΒΡΘΟΙῪ ὉΠ6 Ττιϑ Π Π6 1 1ῃ γν ΠΙΟἢ,, 

Δ ἃ ῬΌΓΡΟΒΘ [ῸΓ ψν]Οἢ, ὑπΠ6 ΟΟΟΔΒΙ0 ἢ 

νοι] 6 ἀϑϑα; οἢ ὕΠπθ τηθϑηΐϊπο οὗ 

χάριν ΘογηΡ. ποίεβ οὐν (Ταἰ. 111. το, διὰ 

Τ)οη8145. ὥγαΐμί. δ 278. ΤῊ “ΤΘΡγοϑο 

τηπδὺ 6 ππάθιβύοοα ἃ5. αἰγθοῖθα ποῦ 

ΤΉΘΓΟΙν ἀρδϊηϑῦ {116 ψΊάοννβ, θαὖ ἃραϊηβὲ 

ΟΠ Ἰβυϊδμῖυν σθμ ΘΓ ]Π]Υ ; οοιηρ. ΤΊ. 1]. 

ῶ» 
15. ἤδη γάρ τινες] “70᾽ αἰγεασῃ 

8οηϊο,᾽ 56. ίαονΒ; ἀπὸ πείρας ἡ νομο- 

Τηθοά. ΜαυΠ168 

ΠΘΙΘ οἴνοθ ὕΠ8 ῬΓΟΠΟῸΠ ἃ ΤΠΟΓ6 6χ- 

ἐοπα θα γοΐθσθποο, θαὺ υπουὺὺ Βα ΒΠοΙθηῦ 

ΤΘΆΒΟΠ ; γὰρ ΟἸΘΑ]ν σοπῆτγμη5 {Π6 ΘΟπη- 

τη 4] ἴῃ 06 Ῥγθοθαϊηρ᾽ νεγβθ, μα {Π|ι18 

ΠΑΡΌΓΠΠγ τ δ υβ π5 ὕο 0Π6 ΒΡ6Ο1}] οδθ68 

θεσία γεγένηται, 

ΤὮδ 1η- 

νογβίοη ἐξετράπησίν τινες πον Δἀορίθα 

ὃν 7ἴδολ. (64. 7) νι ΑΒῸ:; 8]., 15 οἵ 

1655 οὐἹ {108} δα πουιὺν πὰ {Ππ| τϑδα!ηρ' 

1π ὑπ ὑθχῦ. ἐξετράπησαν] 
“(λανο) {ιυηοα, ἐϊιοηιϑοῖνεβ οὐ Ὁ} ἐΐι6 

«αν. 56. οὗ ομαβυϊθν, ρτορυιθῦν, πὰ 

Τῦ 15 

ὈΠΠΘΟΘΒΒΩῪ ἴθ οἷν {15 ΔΌΘυγ 0 η 

οὗ {ποϑ6 τηϑη οηθα 1 1. 

ἀἸβουθύϊοῃ : ΘΟΠΡ. 2 ΤΊ. ἵν. 4. 

ἃ ΜΊΔΟΥ ΟΥ̓ ΤΠΟΓΘ σΘΠΘΙΆΙ τϑίδγθμοο,--- 

ἔροπι {π6 [αλ0} ᾿ (ΔΜ ο5}.), “ἔγοπι υἱοῦ 

ἰϑδομῖηρ’ (Ηογάθην.). Τη6. γουηρθι 

σϊάονβ, ὕο ποτα ὕπ6 ΑΡοβῦϊθ 4]1ὰ468, 

μδα βννογνϑᾶ ἔγοια ὑπ86 ρδῦμ οἵ ρυγὶν 

Δ ΟΠ ΒΟΥ, ψ ΐοἢ. Ἰοδβ ὕο ΟΠ τϑῦ, 

δα ΤΟ]]ον οα ὑμαὺ οὗ ββπβανῦγ, νυ μῖο ἢ 

168 45 ἴο δεαύδῃη: ΟἸγιϑῦ τὰ ὑπ 6. ὕσιιθ 

ΒΡοιι58, ϑαύμῃ 118 ΒΘ θυ. 

τ6. εἴ τις πιστὴ κιτ.λ.} “17 απ 

δοἰλουϊΐγ ἀὐοηιώνν Πωυο εὐταίοιυδ, ἰδέ 1161" 

γείϊουο ἐλοην.. ΤῊΪΒ5. τηϊρηῦ ΓαἸ Υ]ν Βθθῖη 

ἃι ΘΟΠΟΙ πα ]ηρ᾽ γοϊὑθγαύϊοη οὐ ὑπ6 ρυθοθρῦ 

ἴῃ νΘΙ. 4 ἃπα γ610. 8, οἵ᾽ ἃ βρβοῖθβ οἵ 

ΒΌΡΡΙΘΙ ΘΗ ΑΥΎῪ ΘΟΙΩΙη 14] ῬαΒθα ὁ ὕΠ6 

ΒΆΤΩ 6. ΡΥΪΠΟΙρΡ]65. (οοηρ. Μοβ]ν.). ΤΠ6 

οοΟμπθχίοη Πο ΥῸΥ, δη4 αἰ ἤδσθηοθθ οὗ 

ὕθιπη5, ἐπαρκείτω τοῦ προνοείτω, Βυροοδῦ 

δι ἀΙ Πυθα ἈρΡΡΙΠ]οδύϊου οὐ {116 ρυθοθρῦ. 

Τη νϑῖ. 4, ὃ, 0π6 ἀαὐ]65 οἵ οι] άγθη ΟΣ 

δυο] άγθη. ὅο {Π|6. οἰαἰ6)" νι ν᾽ ΓΘ 

ἀοῆποα: Πουθ ὕΠπ6 σὑϑίθγθῃοθ 15 σϑύπου 

ἴο ὑμ6 ψοιηοι" ΨΊάΟννΒ. 

ΒΌΟ.. ὕο Ὀ6 Βιρρουῦεα ζ 

ον Ψ6 18 

1 ὉΠ6ὺ τηδτ- 

τὶ, ὑπ᾿ ατπιθϑύϊοη νν 88 ἃ Ο06 ΦηΒυγ θα ; 

16 ὉΠΘΥ τϑιηδῖηθα ἀπιηθντϊθα, 1ϑὺ ὑΠ|61ν 

το] αὐνεβ, ἔδύμουβ ΟΥΓ τού γθ, ὉΠΟΪῸΒ 

ΟΥ διαηΐβ, ὈΓΟΌΠΘΥΒ ΟἿ᾽ βιδύθυβ, Βα ρροσχῦ 

ὉΠ θὰ, δπὰ ηοῦ οθύγα 46 ὕπο ὁ. ἢ 8 

χηρικὸν τάγμα, ν6Γ. 9, ἜΘΗ ὉΠ 6Υ ταϊρηῦ 

Ῥ6 πυῆῦ ἴον ὉΠ6 ἀαὐϊ65 οἵ {μ6 οἴῆἥοθ, 

804] Ὀγπρ βοαη δ] οα ὅΠπ6 οπαροῃ 

{πεῖν ἀοἴθουύϊο. Τππ6 τϑϑαϊηρ ἐπαρκεί- 

σθω (7 αοἤιην.} 15. νγ6}} βαρροιίβα [Α{᾿ 

ΟΝ] Ραῦ την 6 ἀπ6 ἴο δἢ. ΔΒ: 1] Ό] 0 Π 

τ {π6 βαρείσθω {παὺ ΤΟ]]οννΒ. 

-βαρείσθω] “ὁ6 ὀιυγαἰοπιεα,᾽ Τια]τα χχὶ. 34, 

2 Ὅον. 1. 8, ν. 4; Ἰαύϑυ δημὰ 1655 οουγθοῦ 

ἔουπι ἴον βαρύνειν. ΤΠη6. δββθγύϊοι οἵ 

ΤΠοΙη. Μ. 5.ν., πλὴν ἐπὶ τοῦ παρακει- 

μένου οὐ βεβάρυγκα λέγουσιν ἀλλὰ βε- 

βάρηκα, ἰθΒ βοιηονγμαῦ ἀουὈυία] ; βεβα- 

ρηὼς ((ῃὐτδη8.) 15 αϑ84 ὈγΥ Ηοπιον, πὰ 

βεβαρημένος οϑΥ δῖτ] Υ ἃΡΡΘαΒ ἴῃ Ρ]αῦο, 

ϑψηιρ. Ῥ. 203 Β, ἃ5 7611 ἃ5 ἴπ ΑὐἹβύϊ 8 

(οἰδα Ὁγ Τποια. Μ.), θαῦ ὑπ6 Ἰαἰδοι 



τὸ; 

Τοῦ {Ππ6 οἱάθυβ ψῸ 
ΤῸ]Θ 61] σϑοθῖν ἄοι- 
ὈΠῸ ΒΟΠΟΓ ; θ6 σπιαγα- 
ρα ἴῃ γϑοοϊνὶηρ δοοιι- 
ΒΘΓΟῚΒ. ἀραϊηβῦ {Π61η. 
ἜΘΡΌΚΘ 5 6.5. 

ΡΑΒΒΑΡΘ 15 81) ᾿πηϊ ϑύϊοη οὗ Ἡοιηθι, δᾶ 

ὑΠ8 ΤΌΡΙΠΘΥ μΒὰ8. ἃ ΨΕΓΥ͂ Ροϑύϊοαὶ οαβῦ ; 

π6 .886 οἵ βεβάρημαι ἃ5 {Π86 ΤΘρῸΪΔ 

ΑΟὐἱο ρεγέθοι (Η υὐῃ θυ) οαπποῦ ὑπο οἴουθ 

6 ΘομρΙ θύθ! νυ βαα δύδηυ]α θα : ΘΟΠΊΡΘΓΘ 

Ῥέη. 7} 76. Το}}8, 8.ν. βαρύνω. 

17. Οἱ καλῶς προεστῶτες] “τλο 

γαΐο, ργεβίαα (βάτον ποῦ “ἤανε Ῥγθ- 

51664,᾽ Α41}.}, τρεῖς, πιοῦ ἴῃ ΔΩ ΒΡΘΟΙᾺ] 

ΘΗ 6ϑὶβ ὅθ ὑπο ἦν μῸ ΡῬγθβίαθ 1]].᾿ 

Ῥαῦ 1η οοπ γ-Ἰδυϊηοὐϊοη ἴο Οὐ 6 ῬΥθ8- 

Ῥγύθυβ, ὕο {Π6 ῬυοβΌυ ἰῈΓ ἃ5 580} (ὙΥ16- 

Β'ηρ.). Τὴ πιθδηΐηρ οἵ καλῶς προεσ- 

τάναι 15 ἈΡΡΤοχΙπηδύθ Υ σῖνθη Ὁ. ΟἸγνυ5. 

85 μηδενὸς φείδεσθαι τῆς ἐκείνων κηδε- 

μονίας ἕνεκεν ; {π|8 πον ν ΘΓ ὕοο το ἢ 

ΟὈΒΟΌΓΟΒ ὑπ6 Ιάθὰ οἵ γμΐο ἀπε αἰγεοίίυο 

“7Ζιυποίίοηβ (Π] Ομ.) τ ρ]16 4 ἴῃ. ὑΠ86 ρᾶτ- 

ὉΙΟἸΡ16 προεστ.; ΘοΙΏΡ. Οἢ. 11]. 4. 

διπλῆς τιμῆς] “ αουδίο ποποιιγ, 1. 6. 76- 

ηυτιγιογαὐΐον , ἀοα Ὁ]6, οὗ [πὶ ΘΟΙΠ ΡΔΙΊΒΟΠ 

συ ἢ ὑπὰῦ οὗ τιον 8 ΟΡ ἀθδοοηβ (ἢν. 

1, Θοτὴρ. ὙΠΟΡΉΑΙΚα, ἤείγ. Α ὁδοηιϑί. 

1Υ. 22), ΠΟΙ ΘΥΘΗ οὗ οἱ μὴ καλ. προεστ. 

(οομρ. οἱ ἁμαρτάνοντες, ΥΕΥ. 20) Ὀεΐ, 

ΜῚ ἢ ἃ 1655 ἀβἤμιῦθ πτιπηθυϊοὰ} τϑίου- 

6Π06, ---διπλῆς (ποὺ διπλασίας τιμῆς, ἃ.5 

ἴῃ ΡΙαῦο, δεέσῷ. ν. Ρ. 730 7), ὦ. 6. πολλῆς 

τιμῆς, ΟἾνΥ8. 2, πλείονος τιμῆς, ΓΠΗΘοα. 

Τιμὴ ἀρϑῖῃ, ἃ5 τίμα ἴῃ νϑι. 3, ἐποίνεἰ 8, 

ὉΠοιι0}} 10 ἀο65 ποῦ ῥυθοίβθὶν ΦΡ7688, 

Βα Ϊασν, ΤΟΙ ΠΟΥ ὕΙΟΙ,᾽ ἃ Πα 15. γγ.}} 

ῬΔΡΑΡΏγαβοα ὈΥ ΟἾνυβ. ἃ8 θεραπεία 

[καὶ] ἡ τῶν ἀναγκαίων χορηγία, οοταρ. 

ΟἸθπι. ομμ. τ ον. 1. Κυρκθο (Οὐ. 

0]. τι. Ρ. 361) οἰ[68 ΒΈ νυ] 1πβύδῃοοβ 
οἵ ἃ Β'ταῖ !γ πι88 οὗ τιμή, Ραὺ ἴῃ 41], 1ὖ 

Ὑ01}} 06 ορβουνϑά, 0πΠ6 σϑϑι αν τη] ηρ᾽ 

οἵ {π6 νονγὰ 185. αἰβυϊποῦν ἀρραγθηῦ : 

Θοιηρ. ακεῖ. ϑψγίυ. Οἱ. Νο]. τν. Ρ. 

100. ἀξιούσθωσαν] 

“6 οοιίοοί «ὐογέλ,, Αὐΐῃ., “ αἱρηϊ 

πα οδπύτν,᾿ Ὑ α]ρ.., ΘΟπρ. ΞυΥ., ποῦ 

ΠῚ Τὸ ὅ ὦ 

Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι 17 

διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ 

κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ. λέγει τ 

ΤΉΘΓΘΪν “06 τοναγάθα,, Ἡδιηιποπή. 

ΤΊΘΥ ν’6γα ἄξιοι διπλῆς τιμῆς, Ἀμα ΘΓ 

ἴο Ὀ6 Δοοοπηΐθα ἃ5 Βποἢ. οἱ 

κοπιῶντες κιτ.λ.}] “ἐλομ αὐλο ἰαϑοιι)" ἵγι, 

“ὐο} 1 αταἰ αἰοοίγἼ6 ,᾽ πιὸ Πα Ἰ8 15, 561]. 

εἰς τὴν διδαχὴν τοῦ λόγου (ὐτᾶν, ἃ].), 

θυὺ συιῦ {1} ΠΟ] αΒῚ νΘΏΘΒΒ, ---- ἢ {6 

ΒΘΗΘΓΆ] ἴογτη οὗ ογαΐ εἰΐδοου"56 (νυν μ θῦμα 

τηοπϊ ον ν, πογίδύονν, Οὐ ῬΡΙ ΟΡ Θ 10), ἀπ 

[Π6 Το 8 ΒΡΘΟΙᾺ] ἴονπὶ οὔ ἐεαολίηῃ ," 

566 ΤΒΟΓΉΠΙΚο, βυγίηι. (του. ΤΧ. 3, ΚΟ]. 

1. Ῥ. 42 (Α.-Ο. Ταῦτ.). Μοβῇδὶπὶ (6 

εῦ. πίε (ὐοηϑέ. Ὁ. 1526 54.} ὕξτοννβ ἃ 

ΒΌΓΕΒΒ ἼΡΟΙ κοπιῶντες, ὈΤΡΊΩΡ᾽ ἐπα 9 

γΘΙΡ ο65 ποῦ ΠΗΡΙΥ ΠΙΘΓΟΪΥ “ ΟἸγ185- 

{ἰδηο5. ον γ6, Β6α ῬΡΟΡΌΪΟΒ. νϑγὲθ 16]1- 

ΘΊΟΠΙΒ ΠΘΒΟΙΟΒ 6] 15 ΘΟρ ἴοΠ6 ᾿μ θι θυ, 

Ῥ. 127. δα 5]ιοῦα ἐμβθὴ πᾶνε ννο, 

16 ποῦ {Πγ68 οἰδββθθ (6010. 1 ΤΉ 6585. ν. 

12),,--ὐ!ι8 ργθϑομουβ ΌΤΙ, Δα ΤΌ]ΘΥΒ 

8.6] ΡΥ ΔΟΠΘΥΒ δὲ Ποπῖθ, ὑΠ|6 ΤΟΥ ΠΕΣ οὗ 

ὙΠΟ ἢ. ταϊρηῦ θ6. ὑπουρλῦ σνουῦ ιν οὗ 

ΤΩΟΓΒ ΡΔΥ͂ : ὑπὶβ. 15. ἱπρθηῃΐουβ, Ὀαῦ 10 

ΔΙΉΧΘΒ ἃ ῬΘΟΌΠΙΑΡ ὉΠ ΘΟ]ΟΡΊ ΟΣ] πηθϑἾτιρ᾽ 

ἴο κοπιάω νΥ]οἢ οἀπποῦ 6 {ᾺΠ]}Ὺ 50Ὁ- 

βύδ θα θα ; ΘΟΠΡ. 6. ἵν. το, 1 ΟΟΥ. ἷν. 

12, ἃ]. ΤἼη6 οοποϊ απ Ἰηρ ννουβ, ἐν λόγῳ 

καὶ διδασκ., ΘοΥ ΔΊ] ΒΘΘὴ ὅθ 0 ]Υ 

ἔσο Ἰτμ 5. οἵ τα] γον ὕθυβ, ὑΠΠ 058 

γγΠ0 Ργθδομθα πα ἰαπρηῦ, ἀπ {Ποβ6 

γγΠ0Ὸ ἀἸα ποῦ; δα ὑποιρὴι τὺ Πὰ5. ὈΘΘῃ 

ῬΙΔΈΒΙΌΙΥ πτρθὰ ὑμῶῦ {Ππ6 εἰἰενλεηίϊα 

1165 1) κοπιῶντες, πα ὑῃαὺ ὑπ 6 Αροβί]β 

ἄο65 ποῦ 850 τη 0 ἢ αἸβυϊηρ ]5}} θαύννθθῃ 

{86 Τπποῦϊο ἢ 5 85 ὍΠπ6 δχθουίϊοι οὗ ὑπθπὰ 

(586 6βρ. Τπουηαῖκα, 2» ηι. σου. ΤΧ. 7), 

10 γαῦ 5866ΠῚ8 ΤΟΥ 6 ΠδῦμΤΆ] 0 ΒΌΡΡΟΒΘ 

ὑπαῦ 1ῃ {1:6 Ἰᾶτῦθ ΘοΙμηη αν αὖ Εἰ ρΠ6- 

5115 ὕπο νγου]α οχιϑῦ ἃ οἱθσῖοα! 60116 06 

οἵ προεστῶτες πρεσβύτεροι (ΠΟΥ Πα ΠΪκΟ, 

ἐδ. 111. 2}, ΒοΙη6 οἵ νοι πιϊρηῦ μὰνθ 

ὑπ χάρισμα οἵ ὑθδο ἢ Πρ ΠΟΤ ΘΠ ΘΩΟ]Υ 

ὑΠδη ΟΥΘΥΒ; 8586 πούββ οὐ δρἧ. ἵν. ΤΙ, 



80 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

γὰρ ἡ γραφὴ θοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις, καὶ "Αξιος ὁ 

δα Νϑαηάον, δῬίαγέϊης,  ο]. τ. Ρ. 140 

56. (ΒοΒη). 

18, λέγει γὰρ κιτ.λ.1 ΤῊ6 ἢγϑὺ απο- 

Φαῦϊοι 15. ὑδ θη ἔλοιη ΤΠ). χχν. 4, πα 

18. αποίθα ψ 10} ἃ 5 Πλ 1181 ΔΡΡΙΙοδοπ 

ἴῃ 1 Οογ. ἴχ. 9... Τὴ Ἰανν ἴῃ απθϑύϊοι, 

οὗ ψ θοὸν Ὁπ0 Ῥαγροῦῦ ἅπα Ἰηὐθηύοη. 

γγᾺ8. ΚΙηάπ6885. ἃπα ΘΟΏΒΙ ΘΓ αὐ] ἴον 

ΘΏΪΤ.α15. (5666. ῬΏΙ]ο, ὅθ Πωπιαι. ὃ το, 

ΔΟΪ. 11. Ρ. 400, 64. Μδηρ', “ο5βρῆ. 

«ηίΐῳ. τν. ὃ. 21), 15 αρρίϊο νὶῦ ἃ 

Κιπα οὗ “δυρυιτηθηθαχη ἃ μυϊπου ἡ ὑο ὑπ 

ἸΩθΟυΕ.Β 1 οι] 8 βου νίοθ. ΤῊ ρυθοθρὺ 

οδπ ΠΔΤΪν θ6 δὰ] ὕο 6 φερε) αἰϊτος 

ΟΥ̓ ΘΧΡΔΠΑ 64 (568 ΚΚ]πηρ, Θένα. ἐς. ᾽ν. 

1830, Ρ. 834 54.), 50 ΤἸη 0 ἢ ἃ5 γεαρρίϊοι 

δ η6α Ἰηνθεύθα νυ] ἃ ὉΥΡίο] τηθϑἷηρ". 

Ἀπα {Π|5 ὑγρίοαὶ ΟΥ̓ΔΙ]ΒΡΌΓΙΟΑΙ ἰὐθν- 

Ῥγθύδθοη 15. ΠΟΙ ΠΟΥ ΔΥὈΙΓΑΡῪ ΠΟΙ οὗ 

τη Θ᾽6 ΒΔΡΌΙΏΪΟΑΙ] οΥρίη, θαὺ 15 ἴο 68 

ΤΟ θυ α ὕο ὑπ ᾿πβρὶ "αὐϊοιι οἵ ὑπ 6 Ἤν 

ΠΡΙΓιῦ ἀπά οι ἡ Π1ο ἢ {Π 6. Α ρυβῦ]8 σῖνεβ 

ὉΠ6 ΠΠΌΘΡΆ] πηθϑηϊησ οὐ 0π6 σνογαβ ὑπο]: 

ιῖον" ἃ ἀδερεγ" ἈΡΡΙἸοδύϊουι ; Θοτηρ. 

πούθβ οὐ (Ταί. ἵν. 24. 

Βοῦν ἀλοῶντα] “απ οἱ ευλιϊο ἐγεαίης 

᾿ ποῦ “ἐλ οχ ἐλπαΐ ὑτεδά- 

δἰ, ὦς., Αὐἴῇ.,---ἃὴ ᾿ποχϑοῦ ὑγὰπβ- 

οιυέ ἐδι6 σογη; 

Ἰαύϊοη οἵ {116 Δπδυν!γοιθ Ρᾶγίϊοῖρ]6 ; 

ΘΟΙΏΡ. Π)οΠη8145. αὐ αηιηι. δ 402. ΤΏ 65 ἢ- 

ἴῃηρ᾽ ὈΥ̓͂ ΤΠΘΔ 8 ΟἵὗἨἁ ἈΟΧΘῚ ν85 (πα 15) 

ῬΘΕΪουτηΘα ἴῃ ὕνο ννᾶυβ; δἰ μοῦ 6Π6 

ὌΧΘΗ ΘΙ ἀὐῖνθη ΟΨΕΥ ἴΠ6 ΟἸΓΟΙΪΔΙΥ͂ 

ΔΥΥΔΉ σα Πθᾶρ8, ἃπα πιλ8 ἴο ὑγθδά 

{πθπὶ οαύ 1 ὑπῸ λοοῦ (Η οβθὰ χ. τι, 

ΟΡ. ΜΊοΟΘΗ ἵν. 13), ΟΥ ὍΠΟΥ ψν 618 

δυθδομθα ἴο ἃ Πϑᾶνυ ἐλ) δήλη γ- τὐαΐη, 

(Η60. γ᾽) 1, Τβαΐα! χχυ ῖ. 27, ΤἹ Δ}, 
ΧΙ. 15, ΟΥ ὩΣ ἼΞ, ἀρ 88. ν]1]. 7, 586 

Βευύμθαα ὅγν ἰο0.), νυ] ἢ ὉΠΕΥ ἄγον 

ον ϑι" ὕπθιη, 568 6ββ8ρ. ὙΥ 'πον, ΚΙ ἼΒ. Αὐῦ. 

“Ῥγοβοῆθη, Βοοϊατνῦ, Πέίονος. ΚΝ ο]. 1. 

Ῥ. 310, 8πα 86 1ΠΠπϑύγύϊοῃβ ἴῃ ΤΠ οτη- 

Β0η, Ψωπὰ απὰ ἰλε Βοοῖ, Ν᾽ ο]. τι. Ρ. 

214. ΤΠΘΓΘ 18 ΒΟΠ16 ᾿10016 ἀουθύ 

δθοαῦ {π6 ογάθυ : ἤαοΐην. γθὰβ οὐ φι. 

β. ἀλ. νῦν ΑΟ; βϑνθὴ 1η85.;: δ ]ρ', 

ϑυτ. [ὑποονγοοίίῃ οἸαϊταθα Ὀγ 7Ἴ5ολ.], 

Οορί., ΑἸ ; ΟἾγυ8., δ᾽. ἈΔ8. {Π15 

τσ ῦ Πᾶνθ θθθὸη ἃ ΘΟΙΤΘΟῦΟΝ [ΤΌΤΩ 

1 Οδοτ. ἰ. 6., πα ἃ5 ὑμ8 ψϑιομῦ οὗ ΜΆ. 

Δα μουν 15. οη {116 οὔπιου 5168, 10 ΒΒΘΙῚ5 

Ῥεβύὺ ἴο γϑύϑιη {Π6 οὐδ οἵ ὑπὸ ἰθχύ. 

οὐ φιμώσεις) “ἐλοῖν δ᾿ αἰέ γιοΐ ηυιξείο ," 

1 ΟΡ ὔϊν} ἐαύατθ, οὐ. ὕΠ86 νϑΊΟΤΙ5 

ἀβαρο5 οὗ ψ ΠΟ. 866. ποῦςβ οὔ (αἰ. ν. 

14. ἃπα ΤΊ ΒΟ, εἷα ομίαΐ. τι. ὃ τι, 

Ρ. 157. Τῆθ δμπίτηαὶβ ὑπαῦ Ἰαυουτοα 

νγ τ6 ποῦ ἴο θ6 ριβνθηῦθα {πο π ΘΒ] Υ- 

1ηρ᾽ ὉΠ|6 {πα]Ὁ5. ΟἹ ὑπο ὶγ Ια θοτι5 ( ΟΒΘ}ἢ. 

Αγϊῳ. τν. 8... 21), ἃ5. νγὰβ ὕΠ6 ουβύομη 

διηοηρ ὉΠ6 μεδύπθηβ ἴθ {Π6 οᾶ86 οἵ 

{π᾿ 61} οαΐίίο (οοιαρ. Βοομπαγῦ, Π]ογος. 

0]. 1. 401), ϑῃα Θνθὴ (ὈΥ τηϑᾶῃβ οὗ 

ἃ παυσικάπη, ῬΟ]]. Οποηι. ΨΙΙ. 20) ἴῃ 

{Π6 ὁδ886. οὗ ΦΠ|6 1} δέανεϑ. 5866 ΠΒιοϑβῦ τ. 

ῬΆ]γη, Ζεα. 5.5. παυσικ. Ν' 0]. 11. Ρ. 774- 

καὶ Αξιος κιτ.λ.1 Ῥτονογθ]α] ἀθοϊαγὰ- 

ὑϊοη (ϑύϊον, Ζοά. «0685. Ὗο]. τ. Ρ. 400) 

τηδ 16 τι88 οἵ ὈΥ οὔὐ Τιοτὰ (1016 Χ. 7, 

ΘοΙρΡ. Μδίίῃ. χ. 10), ἃπα Πορα τορθαύθα 

Ὀγ δὺ Ρᾷὰ] ἰο βπθᾶποθ ὑπ ἴογοθ οὗ, 

δα χρη. ὑπ6 ΔΡΡΙΙοαύϊοπ οἵ, {6 

ΡΙΓΘοθάϊηρ ααοίαθϊομ. ἼΏΘΥΘ 15 ΠΟΟΠΙ Πρ᾽ 

ἴῃ ὕΠ6 Θοπηθχίομ ὕο 1πιϑ01γ ὕΠ6 Δ5560- 

ὑϊοπ ὑμπὰῦ ὑΠ|5 15 ἃ οἰθαύϊοπ ἔσοση. ὑπ 6 

Ν. Τ. (ΠἸΠ6οα.), δια Ππι8 ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ 

ὕο Ὀ6 οΘοῃηθοίοα 1} λέγει... ἣ γραφή, 

ἃ5 15 σοῃὐθηθα Ὀν δα δηα ΟΥΠΘΥΒ 

Ψ 0 ἄθην ὑῃθ ϑο Πα ΠΘΠμ6885. οὐ {Π18 

ἘΡΙ5016 ; γραφή, ᾿ῦ πθΘα ΒΟΔΙΟΘΙΥ θῈ 

8814, Ὀδῖηρ δἰ νῶν 5 ΔΡΡΙΙοα Ὁ. δύ Ῥδαὰὶ 

{0 μ6 ΟΙα ἸΤοβϑῦ.; σοοιηρ. ΥΊ ΘΒ] Ὸσ, 

ΟἸρονοῖ. γ». 303, ἃ πα βθ6 πούεβ. οἵ 2 

Τίηι. ᾿. τό. ΤΠΟῸΡΉ ἃ 5:11 τηο 8 

οἵ οἱδαύίοι 18 Τοιπα θἰβθυν θυ ἴπ ὑΠ8 

οα58. οὗ ὑνο δοῦμα] Ῥδββᾶρ8β οἵ βουρ- 

πτα (Δ δυῖς νἱϊ. το, Α οὐ 1. 20, ΘΟ ρᾶΓΘ 

Ἠ60. 1. τοὺ), γϑὺῦ νγ8 τηϊτιϑῦ Γϑιη ΘΠ 6 

ὑμαῦ {8185 15. ποῦ ἃ οαδ8 οἵ ἔννο ρᾶΓγ8116] 

οἰθαύϊομβ, θαῦ ὑπαὺ ὕΠπ6 βεοομα 18 ΟηΪΥ 

ΘΧΡΙαπδίουν οἵ ὑπ ἢγϑῦ; ὑῃ8 δουηρΆΥ]- 



Δ ΤῸ ΣΟΥ ς 81] 

ἔ ἐ -» “ “ 

ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. Κατὰ πρεσβυτέρου κατη- τὸ 
[ ᾿ ’ 9 ἊΝ 9 Ἁ ΧΟ Ν ,ὔ Ἃ “ 

γοριαν μὴ παραδέχου, εκτος εἰ μή επί δύο ῆ τρίιὼν μαρ- 

τύρων. 
δ ω ’ 7 

Τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, 20 
Ψ Ν ε δ , Ψ 
ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν. 
Ξ 

50Π ὑπουθίουο 115. νη )6 ὟΥ. δά- 

ταῖίβ ὑπαῦ Ῥδαν Πδ5 ομϊν ργοθαῤὲὶ ἐν ἴπι 

ἮΪ5 ἔωνουτ, 

τ9. Κατὰ πρεσβυτέρου] ΄.4γγαϊηϑΐ 

απ οἰεν,, Ναϊο., 

ΟΘΡΙ͂Υ τηϑ}),᾿ ΟἾτγ5.. ΤΒΘορ., (σατη. 

ὙΠῸ οοπίθχὺ οἰθαυν τοϊϑύθβ οαΪν ἴο 

ῬΡΘΒΌν (615. κατηγορίαν] “« 

ὁλαῦσε, απ αὐουϑαίΐίογι;, οὐκ εἶπε δὲ μὴ 

αοίμῃ.; ποῦ Ἅδη εἰ- 

κατακρίνῃς, ἀλλὰ μηδὲ παραδέξῃ ὅλως, 

ΤΠ ΘΟΡῃ. Τὺ 85 θθεη δεκϑά (1)6 Ὑ.) 

χνμοῦμον ΤΟΥ 15 ποὺ 9 ΟὈβοινθ 

ἐπ 7πα τοῖα! γ]6 ποτθ ἃ] θα ἴο (16. 

ΧΥΪ. 6, ΧΙχ. 15, οορ. Μαῦθ. χνι!. 

τύ, 2 Οὐγ. ΧΙ. 1) 5 αὐἱΐ σα868 8.5. Μ7|6}1] ἃ.Β 

ΤΊ 

ΘΉΒυΘΥ ἴθ. ὁποῦ ΤἸπούΠΥ νν88 Ὠοῦ 8, 

Δαασα ἴθ ὑΠ8. 56η88 ἴῃ ῃϊοῖ 0Π6 6χ- 

ἸΏΘΡΘΙΥ ἴῃ ὑῃ6 ὁ858 οὗ δὴ ε]ἱάϑ', 

ΘΙΟΙ586 οὗ ὑπῶῦ οἴῆοθ νγὰβ ργεβαρροβθα 

ΟΌΥ ὕπ6 οομμπηδηά. Ηδ τυ ῃῦ ΠῶΥθ 

Ῥθθη 70501Π 6. ἴῃ γνϑοοϊνί πο ἃ ἢ δούθδα- 

ὑϊοη αὖ ὅπ6 τπλουῆι οἵ ΟΠ]Ὺ Οὐ᾽6 υνἱῦΠ 855 ; 

ζο ριενθηῦ ποννοναν {Π58 βοϑη κα]. {πὰ 

ἀγοι ὦ ὑπτι5. Γρθαθι θη] οσοι ἴῃ {Ππ6 

ΘΠ ατοῖ, ὑπ6 Α Ροβύϊθ βρθοι ΠΟ] ]ν αἸσθοῦβ 

ὑπαῦ 8ῃ δοοιβϑίϊοη ἀσϑιηβὺ ἂπ 6] ἀθὺ 15 

ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 γϑοθῖ νοὶ θη 01:86 Θν! θη 68 

15 τηοϑὺ ἐέχαί, οἸΘαν ἃ] πο ϑίαοίουν. 

ἐκτὸς εἰ μή] “ἀχοορὲ ἰἐ ὅ6,) τ ον. χῖν. 
5, Χν. 2; ἃ ΡΙθομπδδίϊο ΠΟΘ ΌΟΠ, ΓΘΆ]}Ὺ 

ΘΟ Ροιπ6ἐ οἵ ὕννο θχοθρῦϊνο [ου πη 8]; 

ὁοΡ. ΤΠοῖη. Μ, 5.ν. χωρίς, πα 566 

116 οχχ. οἰϊθά "γ νγδίβῦ. οὐ τ (ον. χῖν. 

5, Ἀπαᾷ Ὀγ [ΟΠ οοῖς, ἤλγηη. Ρ. 430. 

ἐπὶ δύο κ.τ.λ.}] “οὐ ἐδ ατἰἠογίν. οΥ 

[΄οἡ {86 τποαῦϊ οὗ, Ξ'υ.] ἔηρο ογ" ἐλιγε6 

εὐὐέγι68868 ;᾽ ΘοτηΡ. Χοη. Ποεἰί. νι. 5. 41, 

ἐπ᾽ ὀλίγων... μαρτύρων, “ Ρϑαοὶα. 84 }ι1- 

1015. ὑδϑύθυβ;᾽ ΔΥΊΠΟΥ, (7. ὃ 47. δ᾽, 

Ῥ-. 335. Ἡπύπον ἤηα5 ἃ αἰ ΠΠου]ν ἴῃ 

{15 τηθϑηϊηρ οἵ ἐπὶ ν 10} ὑΠ|6 σρη. 

αν οΙν πού]ϊησ οι ὍΘ. ἸΠΟΓΘ ΒΙ ΠΡ ]6. 

ἊΒ5 ἐπὶ νὶτῃ ἃ. 6. ῬΓΟΡΟΥΪν ἀθηούθϑα 

δι ρ6) }οϑιζογν (5666 Ῥϑοποϊάβομ, Ογαΐμί. 

ὃ 172), π6 κατηγορία 15 τοργαβθηΐθα ἃ85 

ΓΤ δύῃ ΠΡΟΙ ὑΠ|6 τυϊύμθββθα, ἀθρθηα]ηρ' 

9. ὑμοῦυ ὅο ϑυθβίδηνδίθ Ὁ: ΘΟΙΏΡ. 

Ἡδιμπιοηά. Τὴ ]6 οἰ βοῖν 8116 156, ἐπὶ 

δικαστῶν, δικαστηρίου, ἄδ., ἴχα ΜΠΙΟΙ 

ὑπ. 2) Έ50η06 οἵ {πΠ6 ραυ 0185. (ΘΟΥ 81) 15 

τόσο Ὀγουοἢῦ ᾿πο ΡΓΟΙαΙ ΠΕ ΠΟ6 (1 ον. 

γὶ. 1,.2 ΟΟΥ. ΥἹἱῖ. 1.4), 15. ΘΟΥΤΘΟΌΪΥ τ6- 

ἔευυθα Ὁγν Καππον (61, σαν. ὃ 633) 

ἴο {Ππ86 58 πιθ ῬΓΙΠΙΘΓΥ πιθαπίπο, ὙΠ6 

1άθα οὗ “σοηποχίοῃ οὐ ἃοοοιη ρδῃϊπιθηῦ,᾽ 

νη Ῥεῖ ([ο]]ουπο Μ αὐ. ὅν. ὃ 

584. ἢ) Πθτθ ἤπα 5. πὶ ἐπέ, 15. ποῦ β6ῇῃ- 

ΟἰθηΌ]Υ οχϑοῦ: 566 Τα συμ αχχ. τη. υοϑὺ 

ἃ. ΡῬλΪτι, ἤθ. 85. Υ. ἐπὶ, ΟΣ Ῥ: 

1034. 

2ο. Τοὺς ἁμαρτάνοντας] “ΤἼεην 

ὑπαὶ 81:., 5,6 78.,) ΔΡΡΆΓΘΗΙΥ ποῦ ὉΠ6 

ὉΠ Πα! ρτεβθν ον (Π πθῃ., ΑἸΕ.), δ 

ὑΠ6 Θχρυββϑίοη 18 ἴὰτ' ἤοο σΟΠΊ ΡΥ ΘμΘη- 

5108 ὅο Ὀ6 50 Ἰϊπ]ῦ6α, Ὀτ Β΄ Π ΠΘΥ5. σ6η6- 

ΤΆ]γ, “ρουβιβύθηθεβ ἴῃ ρθοοαύο᾽ (Ῥ  ΙοεθτιΒ 

ἃ}. ῬοΪ. δ'γη.), ον πθῦπιοὺ ΡΓΘΒΟΥ 8 ΓΒ οὐ 

οὔμοσβ. "15 νοτῪ σομδύδηῦ τι58 οἵ ὕΠ6 

ΔΥΌΊο1 6. νι} ὑΠ6 ργθβ. ρᾶν. ἃ8. ᾧ Κιπα 

οἵ δααϊνα!θηῦ ἴον ὉΠ6 βαθϑῦ. 15 πού θα 

ἴῃ ὙΥΊη6ι,, (7. ὃ 45. 7, Ρ- 316; 888 8150 

πούθϑ οὔ, (ταΐ. 1. 23. 

πάντων τηυϑῦ ΟὈνίοιβν θ6 7οϊπθά 

ἀν ἔλεγχε, ποῦ τὶ ἁμαρτ. ((α]ο.). 

ΤΠ5. ὑθχὺ 15 ρϑυΐθοῦ νυν τθοομ οὶ 6} 016 

γγ οἷν ΤιοΥ 5. ̓ πϑύγαουϊοι (ΝΜ αι. 

Γετο Υς 
ενώπιον 

ΧΙ, 15), ποῦ θθοαιβα “ ΟΠ γιβύυβ αρὶὺ 

46 ρβοοαΐο οοου]ίο, Ῥϑι]α5 46 ΡαὈ]]οο ἢ 

(ὐυοθτηϊδ 1), θαῦ Ὀθοδιιξθ, ἢγθῦ, ΤῚ- 

τοῦ 18 που ἱπγοϑῦθα Ὑ]Ὁ ἢ ΒΡΘοΐΆ] 

ΘΟΟΙΘΒΙ δύο] ὡαὐπουῖῦν (οοιαρ. Τ Πογη- 

αἸκ6, δηηι.. ον. 6. Χ11,), 8η4 86- 

ΘοΠ ἦν, θθοδιιβθ ὅπ Ῥυθβθηῦ ῬΥ ΟΙΡ]6 

(οοπίτ. ἐὰν ἁμαρτ. ΜαΌΗ. ἰ. 4.) αἰτθοῖβ 

α 



82 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

21 Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ Το σεΙΣ ἀπο νος 

καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν 

ἀγγέλων ἵνα ταῦτα φυλάξης χωρὶς 

ὑπθ ὑπουρηῦ ὑονατβ ὑπ λαῤέ(ιαϊ 

βίητα] οΠδγϑούοι οὗ ὑπ 6 οἴθπαεν (ἐπιμέ- 

νοντας τῇ ἁμαρτ., ΓΠΘοΟρΡΠ.), ἃπα ἢ15 

664 οὗ δῇ ρθῆ τϑὈαΐτο ; 560 ποῦθβ Ο7) 

ΜΦρῆ. ἵν. 28, 

21. Διαμαρτύρομαι] “7 8οἰοηιηἶν 
οἤανγε ἐδιεο,᾽ “οὐὐοδύον,᾽ Β6Ζᾶ,---οὐ νυ ἢ 

ἔμ} δοοῦτδου, “ οὐὐεβύμμπο 1λθύτη (1) 6] 

ταθηῦοῃθ ᾿Ἰη ουροβιυα) σγαυῖίο)" αὐ 8617) 10 

λΛογίον,᾽ ΝΥῖποσ, οὐδ Κο»). ὁ. Ῥ,ΈΡ}. Υ. 

Ῥ. 20; 511|1|Ὰ}}Ὺ πϑθα 1ῃ Δα] υΥ Δ 108, 

2 Πέτα: 11: 17; ἵν. ᾿ ἵπὀ ΤΙΠΏΘΗΝ: Τὺ 

6, ὑπ οὐΪν Οὔ Θ᾽ Ῥαββαρθ ἴῃ ὑυβ]ο ἢ 10 

ΟΟΟαΓΒ ἴῃ δῦ Ῥδυ]5 Ερρ. [ΗὉ. 1]. 6], 

1ῦ ᾶ5 τπογ6 ὑἢθ 56η88 οἵ “Δ55016, 850- 

Ἰθτμη]ν ὑθϑυιν ;) οοιρ. Δοὐβ Χχ, 21,23, 

24. Τὰ {Π|5 νβὴ (564. Βϑυθιὰ] {1Π165 

Ὁν δῦ Τια]ς6), ὑπὸ Ῥγυθροβιυοη ἈΡΡΘΔΓΒ 

ῬΥΪΤΛΔΥΥ ὕο ᾿ηΔΥ]ς {Π6 ῬΡΈΒΘΠΟΘ. ΟΥ̓ ἴῃ- 

Τευροβι υΐοῃ οὗἨ βοῖὴθ ἴοι πὰ οὐ νυ Ἱ[Π 658, 

“δηυϊογ οθ5ϑἱογιΐδ ( εν ηυὐ ἐοἴιιη..), δι αδτη 

ΟΥΠΪ8. ὑθβ 011 ριον ποῖ τοῦ, πο- 

Ὁϊοιθ τη :᾿ ΥΊΠΒΥ, ἰ. 6. Ῥ.. 21. Θῃ γϑ 8 

Θοτηρουπαρα τν10}} διά, 5886 {Π8 ΤΟΙ ΔΤ Κ5 

οὗ Τιταδηη, ϑ'γηοη.. 1. Ῥ. 223; ἃ πα 05 

ὑΠ6 ρυθβθηῦ ἃπα οὐμϑιὺ τι565 οὗ ἵνα (ῃθτ 

ΔΡΡΥ. ιροδϑθ ἃ φιη)ρογέ πῃϊ(64), 

ΘΟΙΏΡ. ποίθϑ οὐ Δ ὴ.1. τη. τοῦ Θεοῦ 

κιτ.λ.] “Οοὰ απὸ ΟἸιυῖϑὲ «“766ιι5. ὙΜΉΝ 

ὑπ ργββεπῦ στϑδαϊηρ ὑ}|18 ἰθχὺ οδηποί 

ῬΟΒΒΙΌΙΥ. Ὀ6. οἰαββθὶ ἀπάον Οτδην 116 

ΘΠΑΤΡΘ᾽ 5 τὰ ]8 (ασθθη, (τ)". Ρ. 216), πὰ 

Θυθη Ὑγἢ ὑπ6 τϑδαϊηρ' οἵ {π6 ἢ 60. (κυρ. 

Ἶ, Χ., ψιτ ΚΤ, ; τη85.; ἶγσ.. Οο.ῃ., 

81. : ΟἾγυ5., 81.) {π6 τϑέθγθποθ οἵ {Π9 

ὕννο βι δύδηθνεϑ ὅο Οη6. ῬΘΊβΟῸη ἰ5 ἴῃ 

ὑπ6 Βίσμθδῦ ἄθρυθθ ἀουθί 8] πα ρτὸ- 

οδηουβ: Π6 Οατοθκ ΕἾ. ἃτθ μ6ι 8 ἴον ὑπ 6 

τποϑῦ ρᾶτὺ δἰθ ποι 5:16 πύ, οὐ δἀορῦ ἐπ 

τιβ 81} ὑγϑηβ] οι ; 5868 ποίθβ οὴ δρλον. 

5, Μιαα!οίομ, “γ{. Ρ. 380 (64. Βοβ6), 

ΘΟ] οὐ δ ρῆ. Νο]. 1. Ρ. 280. 

τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων] “ἐπε οἴοοί 

οἰριθαθο : 5016 1605 
ΒΙη5 ἃΓῸ ΒΟΟΠΘΥ, 5016 
Ἰαύθυ, ἴῃ Ῥεῖπρ Τουπα 
οὐ; 80 ποῖ φορᾶ 
ὙΥΟΥΚΒ, 

ἀμ ροῖα;) “᾿6 8.115. “ὅπ δἰθδοῦ προ ῖβ᾽ 

Ῥδοδτι58 ὑΠ|6 0 ἴῃ ὑπ6 ἔαύατο Ἰπαρσιηθπῦ 

518] 0 Ῥγεβθηῦ ἃ5 νυ 85585 10} ὑΠι6 1: 

Τιοτα,᾽ Βρ. Β.Π: οομιρ. όΒαρῃ. Βείί, 

11, τό. 4 δι ἔπ. (οἰ θα Ὀγν Οὐίο ἀπά 

Κυθ 05), μαρτύρομαι δ᾽ ἐγὼ μὲν ὑμῶν τὰ 

ἅγια, καὶ τοὺς ἱεροὺς ἀγγέλους τοῦ 

Θεοῦ. ΤΠετθ ἴβ βοῖὴθ Π0016 ἀΙ ΠΟΙΟΥ͂ 

ἴῃ ἀθοϊαϊη αι ὑΠπ6 πιθδῃϊὶπρ' οἵ ὑΠ| ὕεται 

Τὸ βιισοὶν σαῃποῦ Ὀ6 ἃ ΠΠΘΓΘ 

“ρρΙπούοῃ οὐπδηβ᾽ (Η πὐΠΘΥ ; σΟΙΩρΡΆΤΘ 

(δἱν., ὙΥ Ἰϑβίηρ.), ποτ’ 4065 1Ὁ Βθθ τ Ρ1Ὸ- 

ῬΦ0]6 ὑμοῦ τῦ γϑέουϑ ὕο ὑμ 88 οἵ ἃ λἦψλθν, 

85 ΟρΡροβϑά ἴο ῃοββ οὗ ἃ ἰονγεν σϑη]ς 

(δίπουν, ἂρ. Ἐδῦ.; οοιηρ. Τοῦ ΧΙΐ- 

15), ἃ5. 811 βίο ἀἸϑυϊπούϊοηβ ἅτ αὖ θϑβῦ 

ἐκλεκτοί. 

ἀποουίαϊη ἈΠ ΒΓΘΟΔΤΊΟΙΙΒ ; ΘΟΤΩΡ. ποῦθϑ 

ογν (οἱ. 1. τό. ὙΥΊῸΠ 50 ραβϑαρθθ ἃ5 

4 Ῥοίον ἴἰ. 4, 9π46 6, ῬὈοΐοτθ τι8, ἴὖ 

ΒΘΘΠῚΘ ἱπ]ρΟβθῖ 186 ἰο ἀοα δῦ ὑπῶῦ ὑπὸ 

ἐ ρ]θοῦ δ: :6]5᾽ ἃγθ ὕποβα 80 ἱκαρῦ {Π6ὶν 

75 ἐδίαίο (τ Υ5., ΓΠΘυρΡῃ., (Βοαμι.), 

ἀπ γγ]1Ὸ 5}18}1 ἔοστη ρατῦ οἵ ὑπδῦ οοιιηῦ- 

1655 ποϑῦ (δ υ͵ὐθ τ4, θδῃ, νἱ]. 10) ὑπὸῦ 

58.}}} δὐὔομα Ὁ86 Τιογ 5 βοοοης δα νοηῦ : 

50 ὅύαατὺ, Α ηροίοίοσῳυ, τν. 2 (αὶ βεδ(ίοίλι, 

ϑασγα, κ8..3, μ. 103}; ΘοΙαρ. 4180 Ἴνγ88- 

ἴβθῃ, Δηρείοί. ὃ 5. (ὑγαπδὶαὐθα ἴῃ δέδί, 

Θαον", ἴον 1844, Ρ. 782), πη {Π|π| οχιβύ- 

Θη086. δΠα χτα]ηϊοίνΥ οἵ ὑπθθθ Β εββθᾶ 

Θρ Ρ 5. 588 ὑπ ρον σα] ὡπα Δα πηγΆ 016 

ΒΘΙΓΙΟΏ5 Οὗ Βρ, ΒᾺΠ}, Φησί. Του 8, Ῥ. 
194 56. ταῦτα] “ἐλεδε ἐμίηρϑ,᾽ 

τ μοι παν 1αϑῦ Ὀθθη 5814 (νι. 10, 20), 

δοαῦὺ ὀλας θη 1π γθοθὶ γ] ηρ᾽ ΔΟΟΙιΒ  [101}8, 

ὉΠ ΠΘΟΘΒΒΑΓΡΥ͂ ΘΧΘΙΟΪΒΘ. ΟΥ̓ ΒΟ ΡΠ πη 6 

ὙΠΘΗ 810 5 ρϑύθηῦ: 50 ΤΠθοα, (6χ- 

Ῥυ551Υ) πιὰ {Π6 οὔπον Οσθεὶς ΘΧ ΡΟβιίοΓΗ, 

106 ΥΥ. ἃπὰ ΥΥτεβῖμρ.. τοίϑυ ταῦτα ΟΠΙΥ͂ 

ἴο νϑὺ. 20, θαῦ ψουἹὰ ποῦ τοῦτο πῶνθ 

ὕππ|8 θθθῖι τηοῦα παύτγα! Σ Αὖ δὴν ταῦθ 

10 ΒΘΘ ΠῚ. ΟἰΘΑΡΥ ἀπε βίδοίουυ ἴο 6χ- 

ἰθηᾳ {Π|᾿ γοΐθσγθηοθ ἴο νυ. 1786. (Η αὐ}. 



ΝΠ». 

Α ΄σ Ἁ 

προκρίματος, μηδὲν ποιών κατὰ πρόσκλισιν. 

89 

Χεῖρας 22 
» ὃ ΑἉ 3 , δὲ ’ὔ ς 5 

ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἀἁμαρτιαις αἀλλο- 

81.}: ᾿πβύγαουϊοι ἃροσῦ {Π86 Ἔχθυοΐβθ οὗ 

αἸβοῖ ΡΠ] πὸ ταϊρὴῦ βαϊθ Ὁ] Υ ΡῈ οΘοπποοίεα 

ἢ 0Π6 νεῖ ἢν δα]αταύϊοι ἴῃ ΨΥ. 

21, Ὀαὺ ΒΟ ΟΘΙΥ Τη618 56}}}1-Π 508] δἃ- 

ταυοϑιηθηΐϑ. χωρὶς προκρί- 

μᾶτος] “ὐἱμοιιέ ργο)ιιαίοσο, ργε) ψέη χ᾽ 

(Ταὐτγἀοπιθ,᾽ Οο0}.) ; “κα ϊοίνιην ε556 

ἀδροῦ, ποῦ ρηευ)ια οἱ, Θοηρσ. Τη 

ὕπ6. ῬΑν ΟΊ ΡΙΔ] οἰλαβθ ὑπειῦ ΤΌ] Ονν5 {118 

ΘΟΠΥΓΑΓΥ ΔΙΌΘΕΡΑὕ101} ἔΠΌΤα {5016 6 15 ἴοΥ- 

ῬΙᾺ6ῃ), 561]. “πο! ῦϊο ΡῈ. ἠατονγεηι,᾽ 

κατὰ προπάθειαν προσκλινόμενος τῷ 

ἑνὶ μέρει, ΤΠΘΟΡΗ. 18 τθδαϊηρ πρόσ- 

κλησιν (βασίηυ. αὶ ΑἸ], ; ἃ]. Ξο; 

Οὐρύ.ὑ ΟΠ νυ 5.3), Ὁπου ἢ ἀθβθυνίηρ 5οηι6 

σΟΠΒΙ ἀϑυαῦϊοη οα ὕπ6. Ρυϊηοῖρ᾽8 “ΡτΓο- 

ΟἸνῚ Ἰϑοίίοπὶ ργεθϑύαυῦ δγᾶπδ," οδῃ 

ΒΟΆΓΟΘΙΥ θ6 ἔογοθ Ἰηὔο γιθ] ϊησ ΔΗΥ͂ 

παῦατα] Β6η56. ΒΟ προκρ. ἃ πρόσκλ. 

16 ἅπ, λεγ. ἴῃ {Π6 Ν. Τ' ; {Π68 Ἰαίεν 

ΟΟΟΙ 85. 8150 1π ΟἼδη. Ποτη, 1. 21, 47», 

80 (οοηιρ. ΡΟΪΥ}. Πώϑέ. ν. 51. ὃ, ΥἹ, Το. 

10), Ιπϑη. “27. τ. 6. τ (64. Δ1485.), πὰ 

15 1Ππϑύναΐθα ὈΥ Κυθῦβ, Οὐδ. Ρ. 356 βᾳ. 

Ομ {πὸ 8]16σϑὰ αἰἸδυϊποῦύϊοη. Ὀαύν θι ἢ 

χωρὶς ἃ ἄνευ 566 πούθϑ5 οὐὺ δ). 11. 12. 

22. “Χεῖρας ταχέως κιτ.λ.}] “Γαν 

ἀαπαβ ᾿αρείζ οτν πὸ Ἡχῶλ. Τηάϊδραυΐ- 

ΔΌΪΥ {Ππ6 τηοϑῦ ποϊθηῦ ᾿πουρυδύθ οι 

οὗ ὕπ6886 ψογ 5 18. “{π6 ᾿πηροβιτίοι. οὗ 

Βαηπ5 ἐπ οὐαϊπαϊίοη," περὶ χειροτονιῶν, 

ΟἼγυ5. ; 80 ΤΠεοά., ΤΏρορΙ., (σαπι., 

διά οἵ δχροβιύουβ ΑἹ ,, 

γγογάσν., δηὰ Οὐην., θαὺ νι] ιουὺ 

ΤΠ ΘΟ 

ΒΌΘΟΘ58 1 ΘΧΡΙ ΔΙ ΠΙη σ᾽ {π6 οοπίεχύ. Τ]6 

Ῥιθοθάϊηο νυ ηΐη 8 πον ον , ἃ πᾳ 50}}} 

ΠΟΓΘ {Π|6 ἀθοϊ δὰ Ἰκησταθ οὐ 0116 ξ0]- 

Ἰονσῖπσ' οἴαιι56 (οοΙηΡ. ἁμαρτάνοντας ΝΟΥ, 

20) ΔρΡθὰν ἰο μοϊηὖ 80 ΨΘΓΥ ΟἸΘΆ]Υ ἴο 

᾿ΒΟΠ16. εἰἰδοϊρ{ἑηαγῃ ἴαπούϊοηβ, {πὰῦ Ὁ 

ΒΘΘΙῚ5. βεδὺ 1 ΗΔ ΟΠ (50. ἃἾβὸ 

1)6 γούίο, Ὑν1θεῖηρ.) ὕο τοῖο {Π686 

γγ ΟΣ 5 ὕο {Π6 χειροθεσία οὐ, ἐλι6 αὐδοίι- 

ἐΐοην 97 ρεγπίξεηέδ, ἀτιὰ {Π|6ῖν τ - τ Ἶ8- 

εἴσῃ ὕο ΟΠ Ὸ ἢ} - ὉΠ] 510; 50. ἈΡΓΥ- 

ΠΟ ον, Ζ δομαθϑυῦο, ῬαΌ 11. 1, ΤΙ, 

ὑπουρὴ οὐπουννῖβθ ᾿η Μρίδοοραον, ὃ 14. 

ΤΠ6. ργθνδίθποθ ἴῃ ὑΠ6 ἃροβύο!ς ἃρ8 

οὕ Ὁ1Π16 σαβύοῃι οὗ ἱχηροβιζϊοῃ οὗ μᾶπαϑ 

ΘΘΠ ΟΡ] Ϊγ, δια {π6 αἸοθποῦ ον θη οὗ 

ὑΠ15 ΒρΘοῖῆο δρρ]οαύϊοι οὐ ὑπ οπβύομι 

1 ΨΕΥῪ ΘΡν ὕϊπιο5 (Εἰ αβ6ὺ., δέ. γιτ. 

2, 08115 1 ἃ παλαιὸν ἔθος ; 566 (ὍΠ0]], 

Νῖο. δη. 8), ββϑῖῃ ἰο τ θα 8Γ ΒΌΘΗ 8 

ἈΒΒΌΤΗ ΡΟ ἴῃ ὑΠ6 ργεβθηῦ οαδ8 ὈΥ͂ 0 

ΤηΘΔ 5. ΔΙΡΙΓΑΓΥ ΟΥ ἸΠαΘΠΙΟΙΗΒΌΓΆ]Θ ; 

5886. 68Ρ. Ηδιιπομα ἐγ ἰοῦ, ἃ Πα ΘΟΙΏΡ, 

ΘΌ]ΟΘΓ, 1 ππ Ὁ: 51}; 

ΙΗ Ή τη, Αἰ. ΧΎΤΙΙ. 2. [Ὁ 

Τ εϑαιιγ". 

μηδὲ κοινώνει κιτ.λ.}] “Π01" γεί 8[αγ6 

ἐγ ἐἢλ6 δίγ)5. ΟΓ οἰλεγ5," ὁ. 6. μηδέν σοι καὶ 

ταῖς ἀμ. ἀλλοτρ. κοινὸν ἔστω, ΔΥΊΠΕΓ, 

σγς κα 3ο. ὃ, Ρ. 18ὃο ; “40 ποῦ Βῆδγθ νι 

ὑμϑηῖὴ ὉΠ 611 βἴπηβ, ὈΥ τϑϑίοσϊηρ ὑΠπθπὴ 0 

ΘΠ ΌΤῸΠ- [Ὁ] Ου ΒΡ οα. ἃ ἀοαθύ{π] οὐ ᾿πη- 

Ῥουΐθοῦ τορθηύδμποθ.᾽ ΤΠ τη θυηρ' οὗ 

ΑαὉῃ., “6 Ῥανίακοὺ οἵ ((ταϑοῖ ἀἸοἢ 

ὑμ6} Πα ιν,᾿, 1)86 ΝΥ θοῦ 6), 8 ποῦ ααϊΐο 

ΒΕ ΠΟΙΟΥ͂ οχϑοῦ, ἃ5. {1115 σου] ταῦμεν 

ΠῚ Ρ]Υ ὦ ρθη. ΙΚοινωνεῖν 15. ΘΟΠΙ ΠΟΙ] 

886 ἴῃ ὑπ6 Ν. 1, ὙΠ ἃ “ ἀδύϊναΒ τοὶ 

(586. πούθβ οὔὐ (Ταἱ. νὶ. 6), ἃ) ἴπὶ {818 

ΘΟΠΒΌ ΠΟΟΙΟΠ. ΒΘΘΒ. ὕο ᾿πνογ 8 ΤΠΟΤῸ 

116 1ἄθῳ οὗ οοηιημιμυίίῃ ὉΠ ΟὗὨ 5]Π}0186 

Ῥαυθοϊραίίοη ; 5866 ΥΊΠθν, ἰ. 6., ῬΟΡΡΟ 

ὉΠῚ ΠΟΥ]. 1 πὸ; Ὁ. 11} 2. ἢ, 715 

0.» 

ὑπ6 οομθητιθ ποραύϊοη μὴ... μηδέ, 566 

ποῦοβ οἷν βρῆ. ἵν. 27, δὰ {Ππ|6 ὑγοϑίβ 

οὗ ΒΎληκο, ἀ6 βαγί. Νεψ. 11. 2, Ρ. 6. 

ΤἼ6 τοιαῦτ ς οὗ 1)6 ὟΥ. οἡ {815 οἰδιβθ 

δ ΘολΡ. ποίοβ οὖν δ᾽. ν. 1τ. 

ΒΘΘΙῚΒ ΓΘΑΒΟΠΔΌ]6, Ὁμοῦ 11 0116 Του ΘΠ 09 

ὑΥΘΤ6 ὕο ΟΥΑΙ 101, ὉΠ15. Βεα θη 086. 0 

{π6 σοιητηδη τγου]α ΠΡ] ἃ συ θαῦθυ 

ΘΟΥΓαΡΊΙοη. ἴῃ ὑπ ΟΠ ατο δ 18 δὖ 

411 ὀρθά 1016, 

Ῥοϊπίβ. ἴο ἁμαρτάνοντας, δὰ γοὺ ἴο 

οοποοῖνθ ὑΠπῶῦ ΡΥ ΘΒΌυ θΘΓΒ. ἃγτθ τϑίθυ θα 

ὕο ἴῃ ὑπὸ Ἰαῦῦεν. θχργθβδίου Πα οδ- 

αἰ ευῦε5. Του ον θϊοη. ἴῃ ὉΠ 6. [ΌΡΠΠΕΥ 

62 

Τὸ δάμη ὑπαῦ ἁμαρτίαις 



84 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

’ Α 6 Ν Ἷ , δὴ ’ ἾΧᾺ ἈΞ 

22 τρίαις, σεαυτὸν ἄγνον τήρει. μῆήκετι υὐροποτει, ἀλλα 
5 5. 7 - ᾿ ᾿ ’ , ᾿ . ’ 

οἰνῳῷ ὀλίγῳ χρω διὰ τον στομᾶάχον σου και τὰς πυκνὰς 

5) [2 

24 σου ἀσθενείας. 

(ΑἸΗ,, γγογάβυν.), 15. ἃ πδύτονν Πα Βοτηθ- 

δῦ ΟΠ 66 1685 νίονν οἵ ἃ μα σ ἢ γΠ1 ἢ, 

411 15. ἔδυ!ῦβ, οουϊά ποῦ ῬεδΡ 

“ὍΠ6 πὴ νυ ΠΟ ἢ γνῈ 6 6ν]1],᾽ δηα ἱππονν ΠΟΥ 

ἴο τϑ]βθοὺ [8156 ἃροβθ]δβ (δὲν. 11, 2). 

σεαυτὸν κιτ.λ.] “Δοερ ἐπγ5οι  (θτα- 

ῬΠδῦο) ρη) ; “μυτγιπι,, ΒοΖα, ποῦ 

“ οδβίαση,᾽, Ὑ α]ρ., ΟἸάτοτα. 'Π6 Ῥοβὶ- 

το οἵ ὅΠ6 γϑῆρχῖνθ ργοποῦπ δα {}|6 

βοτύὺ οὐ δη 6515 π᾿ Β]ΟΝ Ὁ Βαμα 5 

ἐο ἀλλοτρ. Βθθϑὶη ἴο πρὶν, “Ψ Π116 ὕΠποὰ 

Βαβῦ ἤο δοὺ δἃ8. Ππιᾶσθ ὩΡΟὴ ΟὔΠΘΥ Π]ΘΏ, 

Ῥ6 ΤΏΡΑ] Ραγα ὑΠ υ 561}. ᾿Αγνός (ἅζω), 

5. 15. ἰθυτηϊ δυο βασσοβίβ (΄ οὈ]θοῦ 

Θοποοῖνθα ἀηᾶθὺ οογύαϊη το ίϊοηβ,᾽ 

Τοπδ]α5. Οναΐμί. ὃ. 255), 1Ὡ}0}165. ῥτο- 

ῬΕΙ͂ 80 οΟυὐνγαγ(ί, πα ὕμπθποθ δὴ 1η- 

ννᾶγα μι έν; “ἁγνὸν Θ5ῦ ἴῃ α0 ΠΙΠ1] 

δδῦ ΠηρΡε], ΤΊ η8 1), ΔΎ ΠΟΉ. 1. Ῥ. 22; 

ΘΟΙΩΡ. ἁγνὴ ἀναστροφή, τ Ῥοῦ. 11]. 2, 

σοφία ἁγνή, «Ἀτη65 111. 17, δ: 566 

ΤΊ Θποἢ, ϑγπον. Ῥατὺ 1τ. ὃ 38. ΤῈΘ 

ἀογῖναίνθ Β6η58 οὗ “ οαβυμθαβ᾽ (( ρυγῖίαβ 

δ᾿ ΘΠΘΓΘ,᾿ ἁγνὸς λέχους, γαμῶν, ΚΝ 816Κ., 

ἙΠπγ. Ῥλῶη. 953) ΘΟΥη68 δϑϑιὶν δηά 

πη 6] ΠΟ] ]Ὺ ἴτοπη Π6 ΡΥΙΠΊΔΤΥ ΤΠΘΔΠ- 

Ἰηρ᾽ ; ΘΟΤΏΡ. 2 ΟὐΥ. χὶ. 2, ΤΊ. 1, 5, ἀπα 

Ἔριιβ5, ΖΤλόοί. ΟΠ γ»δέ. τν. τό, Ν᾽ ο]. 1. Ρ. 

170, Θχοθρῦ ὑπμαὺ πα δάορίβ 0818 ἀουῖνα- 

{ϊνε τηθϑηϊηρ ἤδη ἴθ ρΘ ΠΡ γ. ΟἹ 

6Π6 αἰβυϊπούϊοη Ῥούνγθαθ Ὁ δα ἅγιος 

(“ἴῃ ἅγιος οοσὶύαῦαν ροὐββιτη τη γ6Γ6- 

οὐπαϊα αὰε ἁγνῷ τοὶ γε] ρθύβοης (6- 

θείαν), οοιηρᾶγο ΤΊ τηδ πη, ἴθ. οἱέ. 

23. μηκέτι ὑδροπ.] “.Β6 πο ἰοΉ 067} ὦ 

ἡὐαΐογ- αγίη ον. ἽΠΠΘΥΘ 18 ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΙΥ 

[ο ΒΌΡΡΙΥ “ΟὨἰγ᾽ (Οὐπν., Οοταν, 8.) ; 

ὑδροποτ. ποῦ Ὀδὶπο οχϑοῦϊν 1 θηὐοα] 

ἐν ὕδωρ πίνειν, Ὀὰὺ ῬοΙΠΟ Πρ ΠΟΤ ἴο 

{π6 γεσχυίαγ" ἢαὐὶέ ; οΘοτηρ. Αὐὐθυη! ἀοτΒ, 

τ. 68 (ΥΥ οεὐδ80.), πίνειν ὕδωρ ψυχρὸν ἀγα- 

θὺὸν πᾶσι" θερμὸν δὲ ὕδωρ νόσους ἢ 

ἀπραξίας σημαίνει τῶν ἔθος ἐχόντων 

ὑδροποτεῖν κιτ.Ὰ., δ ηα 566. Υτποιν, (σ», 

Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί 

ξ 55. 8, Ρ.. 4412, 8π4 {Π6 πΠυϊηΘΓΟτΙΒ ΘΧΧ. 

οἰνεα Ὁγ Υ εὐβῦ. ἦη ἰοὺ. Ππ6 ροβίθϊοη 

οὗ {Π15 ργθοδρὺ ἴῃ σϑῦ, δὸ ὅπ οοπύθχῦ 18 

σου δι ΠΥ Βουηθν μαῦ ΒΙΠΘΌ]Αν, δ μα ΠΔ8 

σίνϑῃ 1156 ὅο τηϑὴν Οἰδσθηῦ θχρδπᾶ- 

τἴοη5. ΤῊ πιοβῦ παῦαγαὶ ν]θ ιν 15. ὑμαῦ 

Ὁ νγὰβ βυρροβθίθα ΡΥ ὅπ Ῥγθνΐουβ ὃχ- 

Βοτνύανίομ, ἴο ΙΟΝ 10 δοῖβ 85 ἃ Κἰπὰ 

οὗ Ἰϊπιαθίοη ; “Κοθρ ἐμ 56} ρατθ, Ραῦ 

4 ποῦ οπ ὑΠδὺ δοσοππῦ ὑπῖπη}ς 1 Π66685- 

ΒΆΓῪ [0 ΟὔΒΘυνΘ 8 ἄοινον ἁγνείαν (ἘΠπι- 

τῶνοῖ, ὁ 756 οὲ Οδῖν. ὃ 6), ἃπιὰ ἀ566- 

{16} ἀρϑυϊημθποθθ." ΤῸ βυρροβθ ὑπὰῦ 

ἀπο ΑρΡοβῦ!α ραὺϑ ᾽ν ἄοννι ΠΟΤ δῦ 85 10 

οάτηθ ἰπΐο 15 τοὶ, Γδασῖηθ π6 τηϊσηῦ 

οὐμουννῖθα ἠουροῦ Ὁ (ΟΥ̓ ἐπ ἰ00.), 

ΒΘΘΙΠῚΒ ΥΘΙῪ ἀΠΒΔ ΙΒ ΔΟΙΟΤΥ ; 51}1} τη ογΘ 

80 ἴο Τορ ρα 1ῦ ἃ5 ἃ Εἰπῦ το ΤΊΤλοί ΠΥ ἰο 

Ταῖβθ ἷβ ὈΟα ΠΥ οοπα θύοι ἃθονϑ τηδῖδ- 

4165, νμΐοι, τὖ 15. ἀββαπηθά, Ἰηἰου ον 

ἢ πὶ εἴπ οϊθηῦ ἀἸβοθαγσα οὗ ΠΙ15 {1685 

(Α1..). Ὑπδῦ {π6 Αροβί]θ᾽ 8. “βϑητηθ 

ΟἾΠα πὰ πὸ {αἰ ἢ (οἢ. 1. 2) ννὰβ [6616 

ἴπ θοάν 15 οθυθαΐῃ ἔγοση {1118 γο 88 ; ὉΠῦ 

0815. ἔθθΌ]θηθθθ αὐβοῦθα μἷβ. ὁπορϑούθι. 

15, ὅ0 ΒᾺγ ὕΠ6 νΘΓῪ ᾿ἰθαβύ, ἃ ηιοϑύ ατι68- 

Τὸ τηδὺ Ὀ6 

ΤΟΙ Δ ΚΘ, ἴῃ ΘΟ ΠΟΙ ΆΒΙΟΝ, ὑμαῦ ΒΟΤΉΘ 85- 

Ὁ]οΠὉ}18 ΡΟ 6518. 

οοϑύϊο βθούβ, 6. 9. ὉΠ6 Ῥύββθηθϑ, ὑν6 6 Ρᾶγ- 

Ὁ Ό]υ]ν «ἰδ πρι Β6 ἃ [0 ὉΠ6 1} ἈΒ01- 

ΠΘΠ66 [πο ΨῚΠ6, ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ ὁπ {πΠ6ῚΡ 

Ὑ ΘΟ ΕΤῪ ἔοϑύϊνδὶ ; ποτὸν ὕδωρ γαματιαῖον 

αὐτοῖς ἐστιν, ῬΉ1]1ο, ἐθ Υέὲέ. (ὐοηΐ. ὃ 4, 

0]. 11. Ρ. 477, 568 ὃ 9, Ρ. 483, ἃπα 

ΘΟΙΏΡ. Π0Κ6 1. 15, Βοι. ΧΙν. 21. 

διὰ τὸν στόμαχόν σου] “οη) αὐοοιιηὲ 
οΓ ἰδ δἰοηναοὶ.᾽ ὙΝ οἰβύθιη δπὰ ΚΚυρκα 

γΘΥΥ ΔΡΡΥΟΡγΙύθυ οἱὔθ Τ ἰδ ηῖα5, δ᾽ 8. 

1578, πέπτωκε καὶ ἡμῖν ὁ στόμαχος 

ταῖς συνεχέσιν ὑδροποσίαις. ΤΠΘ ῥτο- 

ὭΟΘτΠ 18. Οηλἱ ύθα ὈΥ Α δὲ, πα {Ππ18, 

ἴο Βοῖη8 δχίβπῦ, πηδᾶν Ὀ6 ΘΟΠΒΙἀοΓΘα οὗ 

ἀοα ΕΓ] δας ῃογιύυ. 

24. Τινῶν ἀνθρώπων κιτ.λ.} ὙΠῸ 



ὙΠ 5721. 85 

9 ᾿ 9. ; Α Α κὰν ὦ “ 

εἰσιν προαγούυσαι εἰς Κρισίν, τισιν δὲ Καει ἐπακολουθοῦσιν" 

ΘΟΠΠΘΧΙΟ 5 ποῦ ρεϑυΐθοῦ Υ οὈνίουκ. 

Ἡοϊπβῖαβ (Μεγ οἷξ. Ῥ. 401), ποὺ ψῖ- 

οὖ Β0Π16 Ρ] ΔΕΒ ὈΠΠΌν, Ἰποϊ 85 ν 6 Γ. 23 

ἢ {Ππ6 Ἰαϑὺ οἰδιιβθ οἵ νεὺ. 22 ἴῃ 8 

ΤῊΙΒ. ΒΘΘΠῚΒ ΒΟΔΓΟΘΙΥ Π6- 

ΟΟΘΒΑΤΥ ; σεαυτὸν κιτ.Ὰλ, 15. ἃ ΒῈΡΡ]6- 

ΤΠ ΘΗ ΕΤΥ ΟΟΙΏΤΠ ΔΙ ἴῃ τ ἴθι ποθ ὕο νη ὰῦ 

ῬΥΘΟΘά65 ; νϑῦ. 23. 15 ἃ Κἰπα οὗ {ἰπη10ὰ- 

ἐἴοη οὗ 10, Βιροοβϑῦθα ΟΥ̓ ΒΟΙῚ6. ΓΘΠΊΘΠΙ- 

Ὀγάποθ οἵ Τιποῦ γ 85 Π8Ὀϊ85. Τ|16 

ἈΡοβθ]θ {ποπ. τονουίβ ἴο μηδὲ κοιν. 

ἁμαρτ. νυνὶ ἃ βϑηθπηθηῦ βομηθ δῦ οὗ 

6Π15 παύατθ “ΤΊ θι6 ἅγΘ ὕνο Κἰη5 οὗ 

βίη, ὕΠπΠ86 ὁπ6 οὐὕυίπο ἃ ΟΡΘη ΜΨΏΙΟΝ 

ἰοαὦ Ὁ}8 νῶν, {πΠ6 οὔ Υ β]θηῦ ψ ΠΙΘἢ 

7οϊίοιυ ὅθ ρεγροίγαθου ἴο Ἰπαστηθηῦ ; 

80 8150 ὕπθγ ἃτ8 ορεὲῆ δηὰ πιάἄθη (τὰ 

ἄλλως ἔχοντα) σοοα ψΟΥΪΚΒ: 51η5. Βον- 

ΕΥ̓́ΘΡ 8Π4 φοοα ψγΟΓ ΚΒ. Δ]Π1|τ6 588}] αἱ1- 

τηλύοϊυ 6 Ὀτουρῃῦ ἰο Ἰισῃῦ «πὰ ἴὸ 

ἡαασιτηοηῦ.᾿ ΤῊ ὕννο νϑιβῈβ ὑπι15 βθϑῖη 

ῬΔΥΘΗ 6515. 

τηδῖην ἀἀἀ6α ἴο ἀϑειβὺ ΤΙσοῦ ΠΥ ἴῃ ΠΙΒ 

ἀϊαρηοϑὶβ οὐ ομαγδοῦου ἢ; ΨῈΓ. 24 δ8Ρ- 

Ῥθᾶνβ ὅο οὀϑαύϊοι. πΐτη ἀραϊπβῦ Ὀοίῃσ 

ὕοο Παβῦὺυ ἴῃ αὐδοίυϊηςγ Οὔ ΕΓΒ; ν 61. 25 

ἀσοϊπβῦ ᾿θῖπρ ὕοο ῥγϑοϊρι αύθ ἴῃ [ν18 

ΘΟΉδιγ765; 580 ΗἨυΐῃδι. 

πρόϑηλοι] “ ορογυῖγ πιατιῖζοδέ :᾿ 0π6 ῥσθ- 

᾿Ῥοβίιίοπ ἄοεβ ποῦ ἌρΡρθδγ ἴο ἢᾶνθ 50 

ΤΊ ΟΝ ἃ ΤΉ6 16 ἐσηι ρου αἰ, ἃ5. ἃ ἐπζεηϑῖνα 

γϑίθεθμοθ 8886 Ηβθῦ. νὶ 14, ΨΏΘΓΘ 

ΤΠΘοι, σϑιηδυῖα, τὸ πρόδηλον ὡς ἀναν- 

τίῤῥητον τέθεικε ; οοἴῃρ. 4150 προγράφω 

(Ἁ]. 111. τώ. 6 ποῦθϑ ἡ, ἰοο. 0 5᾽11- 

ἸαΥ]ν ϑὅυυ. πὰ Ψα]»., Ὀούῃ οἵ ψμῖο ἢ 

ΒΈΌΡΡΓΘΒΒ ΠΥ ὕθιη ροΥῶὶ τ ἴουθ 66 ἰπ ὑΠ6 

ῬΙῈΡ. Ἐβῦϊ8 ΘΟΠρΡΆΓΘ5. ἡ ΡΓΟΡΔΙΔΠῚ,᾿ ---- 

ἃ ἴουτα π᾿ ἡ μ]0} Ἡ δ ηἃ 5] 1] Υ]Ὺ οἶνο8 

ἴο “ΡΓο᾽ ΟἾΪΥ 8 Δ] 1 γ᾽ησ ἀπ ἴη- 

θην ἴογοθ, “αὖ ρδίδμι ργοροβι δτη 

τϑῖη ᾿Ϊδη6 σΟΒρ  οἰδηηιβ,᾽ 70) 8ο{{{γιτι8, 

ΜΟΙ. τν. Ρ. 598. 

κιτ.λ.] “σχοίη δεΐογο, Ἰοααίη ἐδ ἰὐαν, 

ἐο 7 εἰ σηιοη,᾽ ἃ85. ἢν 145 ἃ πα ἀρ ΡΑΥ ΓΟΥΒ 

(΄ αὐδϑὶ ϑηύθδια θ.] ΟΠ 68,᾽ ΘΖ) ῥτὸ- 

οἸδϊηηρ Ὀοΐογθ ὕΠ6 βΒ'ππθι [6 ψΠ0]8 

, , 
προάγουσαι 

Πϊβύουυ οἵ Πΐβ ρὲ. ΤῊ “7 αἀοτηοηῦ᾽ 

ἴο ΠΟ. ὑΠ6γ 1δδ 4 {ῃ68 νγᾶν 15 σϑυ δ ΗΓ 

ποῦ ΔΗΥ͂ θοοἰεδιαδίλοωΐ κρίσις,--- ἴον (0685 

ΔΗΥ͂ ΒΌΘΝ κρίσις ΥὙΘΆΠΥ Ὀχΐηρ 81] 51}5 

84 σοοά ἀθθάβ ὑππ5 ἐο Πρ ὐ 1--υῦ 

ΟἸΔΠΘΡ “ 7ἀστηθη δ᾽ ἴῃ 105. ΘἜΠΘΓΑΙ 56 η58 

ΜΙ τοίθσθημοθ ἰο τηθῃ (Η αἰ}.}, οτ, 

ῬΘΥΠΔΡ5. 10} ΟἹ Ϊπηαῦύθ τϑίθγθποθ ἰο 

“ὙΠ6. ἤπᾺ] παστηθηῦ" (δοτηρ. ΟἿ τυ8.); 

ὑπθυ ΡῸ Ὀδίογθ {118 βίππον ἴο ὑπ6 7π66- 

τηθηῦ βθαῦ οἵ ΟΠυϊβῦ; 566. Μαπηΐηο, 

εν ην. 5, ΟὟ Ο]. ΤΠ]. Ῥ. 72, ἴῃ 66 Ορϑῃηϊῃρ' 
ΟΥ̓ ψΒῖο. 0118. ὑθχὺ 15. ἤόγοῖ]ν 111Ππ|8- 

ὑναϊθά. Τὸ [1ἰτηϊῦ {ὑπ6 κρίσις ἴο {Π6 

0886 οὗ οδῃα! αὐθϑβ ἴον οσαϊπαύϊοη (ΑἸ, 

Ὑγογάβυν.) 15 ἕο οἷνϑ ὅο ἃ ψευῦββ δἰτηοϑῦ 

ΟΌ ν]ἹΟΌΒΙΥ ἃ βύιἸ6]Υ ρΘΠΘΓΆ] ἃ  ΘΥῪ 

ΠΔΥΡΟΥ ἃ Πα ΒρΘοΙδ] ᾿πὐθυργθύαθϊου. 80 

ΤΟΝ τγὰβ ὉΠ]. [610 Ὁγ Βαβ1], ὑπῶῦ νγϑ 

816. 014 Ὀγ ΤΠΘΟΡΙ. (ὁπ γοῦ. 24) ὑπμδὺ 

8. οοποοῖνοα ὑπ ρυθβθηῦ ρογύϊοπ ἰο 

Πᾶν πὸ σομπδχίοη νυ ὺ ἢ {6 περὶ τῶν 

χειροτονιών λόγον, Ὀιυιΐὺ ἰο ἴον ἃ 56ρᾶ- 

ταΐθ κεφάλαιον: ΘοΙΏρ. ΟΥ̓ θυ, (ὐαίοη,. 

ὟΟ]. νι. Ρ. 44, νοῦ 5. δια {ῃ9 

ΦΟ]]Ονν πο νΈΓΒ65 ΤΌΓ. ἃ πὶ Ἰηἀδροπθηξ 

βθούίοη. καὶ ἐπακολουθοῦσιν] 
“ἐλιον γαΐλον Κοϊίοιυ α ίον,᾽ 56. εἰς κρίσιν; 

ποῦ ΤΉΘΓΘΙΥ ἰηαοἤι ᾽ν, “πον ΤΌ]]Ονν 

ΑὐθΘσ, ἃ πα 80 ἴπὶ {Π|6 11 5Βῃουθθυ οὐ ἸΟΠρ Θ᾽ 

ΘΟΌΥΞ6. ὈθοομΘ ἀἰβοονογθά, ἢ)6 ὟΥ,, --- 

δ ΘΧΡΙ Ππδίϊοιι. νυ} 1 ἢ σοι Ρ] δύο ν 46- 

βύγουβ ὕΠ6 ᾿πιὰρ6 Δ ἈΡΡΟΒΙΌΙοη, --ἰ αὖ, 

ὍΠ|6 5115 ΟΥὙ Πρ ΤΟΥ νϑηρθϑτθθ ἕο! ]ονν 

{Π|6 βίπιμθι ὅο (Π6 {τι θαι 15. νυν μοῦ οι οὗ 

15. [6]10 νν-Ἰῆ θη, οὕ, ΠΟΙ 6. πο] δίνουν, 

οὐ 18. 81-Ἰαρπο Τ ον :᾽ οὐ γὰρ συγ- 

καταλύονται τῷ βίῳ, ἀλλ᾽ ἐπακολουθοῦ- 

σιν, ΤἬΉΘΟΡΗ. ; σοιὴρ. Μαπηΐηρ, ἦ. 6. 

Οη ἐπακολ. 866 πούθβ Οἢ ψνϑῦ. 10: ὑῃμθ 

ΔΗ 6518. προ-άγουσαι Ῥτροϊιιθ5. 0Π6 

ΔΒΑ ρύϊοη οὗ δῇ ΒΡ6018] ἴογοδ ἴῃ ἐπί, 

5011. ΚῬΓΘΒΒΘ Βθαπὶ,᾿ ἀδιασπάστως συνο- 

δεύουν τὸν ὑποκρινόμενον, ὡς ἡ σκία τὸ 

σῶμα, Οὐογδν ; 1π6 ΟὨΪΥῪ χοϊαὐϊοιβ Ργθ- 

Βϑηΐθα ἰο οὐσ' ὑποιρ} δ Βθθιὴ ὕΠο56 οἵ 
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25 ὠσαύτως καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα, καὶ τὰ ἄλλως 

ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται. 

ΜΙ: 
9“) , , 
ἰδίους δεσπότας “ασῆης 

δον «πὰ αὔίε:. αἱ οἸθανν ἀο685 ποῦ 

Ῥβίοησ ἰο τισίν (Η ΠΠ6Γ), θαὺ 15. δὖ- 

ὑδοῃθα νυ Ἱ ἃ κἰηα οὐἨἁ αἰεβοθηϑῖνο ἴουοθ 

ἴο ἐπακολ. ; 5686 πούββ οὐ (ταί. 111. 4. 

25. ὡσαύτως) “ἦν {{{6 Ἡναη6}" ;ἢ 

δορὰ νοτΙτΒ5 ἀγθ ἴὰ {{|5. τοϑρθοῦ ποῦ ὡς 

ἑτέρως ὕο 515, {π6 ΒΆ 16. ΟΠ γϑοῦθυ θ 010 

αἰ νΊΒΙ 0 ΤηδΥ Ὧ6 ΤΟΟΟσ ἸΒθα ; ΒΟΙΏΘ δ ΓΘ 

ΟΡΘη Ὑγ] 6 5565, Οὔ ΘΙ5. ΔΤ 6 βϑογθὺ νυ]ῦ- 

Π65865, θαῦ ὑπαὶ ὑθβ πον οδπῃποῦ θ6 

ΒΌΡΡΓΘΒΒΘα, Ζιαοϊηνανη ᾿μ βου ῦβ δὲ ΔΙΌΘΥ 

ὡσαύτως, ἢ ΑΠΌ; Ατρ,, Βοριπῃ.; 

Οοὕ}ι. : ὉΠ|5 τϑϑάϊηρ' 15. ποῦ ΡΤ ΟΒΆΌ16, 

θὰῦ πὰ ΒοδΓΟΟΙΥ Βα ΠΠοΙθηθ Θχύεγ πα] 

Βαρρογῦ. τὰ ἔργα τὰ καλ.] 
“ἐ]ιοΐ" φοραί αὐογὴ δ᾽ 16 τϑρϑυϊθιοι οἵ 

ὑπ6 δυΐ1016 15. ᾿πίθηαθα ἕο ρον Ῥτο- 

ΤΏΪΠΘΠ66 ἴο {Π6 Θρ᾿ ποὺ Δ πα τποσα {μ]]ν 

ἴο τδὺ]κ ὑπ6 δη 10} 6815 Ὀθύννθθη {Π6 

ἁμαρτίαι ἃτι {πΠ6 καλὰ ἔργα; 566 ΜΙ|Α- 

αἸθύομ, «Ἅ4γὲ. ομδρ. Ὑ1Π. Ῥ. 114 (θα. 

ῬοΒ6), οοσῃρ. ΝΥ Ἰπ6', (σ).. ὃ 20. ἃ, Ῥ. 120. 

Οπ {Π86 βοιπθν δῦ ἔγθατιθηῦ τι58 οὕ ὁ] 

ΘΧΡΤ ββίοη καλὰ ἔργα ἴῃ {π6586 ἘΡρΡ.; 

ΘΟΙΏΡ. ποίθϑ οὐ 71:. 11. 8. 

τὰ ἀλλως ἔχοντα] “ἐλεν εὐ]οῖ, αγὲ 

οὐλιογηυῖδο,᾽ . 6. ὙΠ 0 ἢ ἃν ποὺ πρόδηλα. 

Τὸ τϑῖθυ ὑΠ15 ἐο καλὰ 811|τ6 Τὴ }8 Β6η86 

ΔΠ4 ῬΑΙΔΙ]6]ΐβτη. Τπη {Π6 οοποϊπάϊηρ; 

γγον 5 ὕΠ6 ῬΆτΆΡἢΓγαβο οὐ Ἡ α0Π6}, ὍΠ6 Ὺ 

οϑηποῦ δἰ νναν5 γοηναΐη, Ὠϊ46η᾽ (κρυβῆ- 

ναι), 15. ΒΟΔΓΟΘΙΥ δχδοῦ:; ὑπ6 80. ἱπῇ,, 

ὑπουρ τπιβυ8}}ν ἔοι πα αὔξοι ἔχω, δύνα- 

μαι, ὥο. (Υ̓ΤΛΘΡ, ΟΥ. ὃ. 44- 7, Ῥ. 209), 

οδηποῦ ὙΠΟΠΥ Ἰοβ8 105. βὶση] ἤσδποθ, 

Ῥαύ πηαβῦ ΡΥ ὑπαῦ ὑπὸ ἀθθαβ οδηποῦ 

δέ ΘομΟΘα]Θα αὐ αἰ. ΤΉΘΥ τπὰν ποῦ 

θ6 ρΡαύθηῦ πα οοπβρίοιοιβ (πρό-δηλα), 

Ῥαῦ ΦΠΘΥ σαπποὺ θ6 «6 ἤ πη 06 ]Υ οονθτθά 

ἋΡ : ὉΠΘΥ͂ 111 06 βθθ ἃπα στϑοορηβθῆ 

ΒΟΠῚΘ {1π|6 ΟΤ' ΟὔΠ ΕΓ. ΤΠῈΘ 

τϑαἸηρ᾽ τη ὉΠ|15 Ἰαβὺ οἹατιβθ ἴα ποὺ χα8 

κι Ἁ 

“Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι ποὺς ϑουυαηΐβ, ἴοτ' 116 Βα κα 
οἵ Οοα᾽5. τιϑηηθ, ΠΟῊ- 

“-“ ᾿ [} 
ΟἿ γοτι" Πα 5ΓΘΙ5, 650. 

τιμὴης ἀξίους 1 ΠΟΥ δ1ὸ ῬΘΙΙΘν ΘΥ5 
δα Ῥχθύμτθη. ΤΘδΟΙΝ {Π|18, 

σοτίηϊη ; δύναται 15. ΒιρΡουΘα Ὀγ ΒῸ 

ΚΙ ἀπα πιοβῦ Π|55. ἢ ὕΠ 6. ῬΊΌΤΑΙ ΟἹ] 

Ὁγ ΔΑ ἀπ αὔοτῦ 30 τη88.: ὑπ15 Ἰαῦθον 

Τοδαϊηρ 16 ΠΟΥΘΥΕΥ ΟΟΥΆΙΠ]Υ ἴο 8 

ῬΥΘθυ θα θὰ. Ἰη ΘΥΠ 8] Θ ΤΟ Π(15, δ 8. 6Π18 

ΒΙΠΘΌΪΑΤ' ΤΠΔΥ 50 ΘΆΒΙΥ Πᾶν Ὀθ6η ἃ 

ΘΥΔΠΥΤ [101] σοΥΓΘούϊοη. 

ΟΗΆΡΤΕΕ Υ]. 1. ὑπὸ ζυγὸν δούλοι] 

“ακον" ἐδα τολο αϑ θοπεῖ-ϑεγϑαη 5 ;} 

ποῦ “Βογνδῃηίβ...... ὉΠἅΘΡ {{π6 γοῖκθ,᾽ 

ὙΠ}. ; 50}}1} 1688. “πηᾶον ὑπ86. σοῖο οὗ 
ον Υ̓͂ ρ τ ζῚ 

ΠΗ (120,5. Ἰ:.} ἧτο ον 

Δοῦλοι 

15 ποῦ {π6 βα θ]θοῦ, θαῦ δ ΘΧΡΙΘΠΔΙΟΥΥ 

Ῥιθάϊοδίθ δρρεπαε ἰο ὑπὸ ζυγόν, γγοτ 5 

5 γυ1.,) ἃ ὩΘ6 1685. ἕν διὰ δυοῖν. 

ῬΓΟΡΑΌΙΥ ᾿ηβογίθα ποὺ ἰο Πᾶς Δ οχ- 

ἰγθπηθ οᾶβθ (“ὕΠπ6 μαυβηθθὺ Ῥοπᾶδρο,᾽ 

ΒΙοοπη.), --- ἴον ὑπ6 Ἰαηρτιασθ δη4 οχ- 

πουϑαύϊοη 15. ΡΘυ βοῦν σθπθγὰ],----θαῦ ἰο 

Ῥοϊηῦ ἴο {π6 δοῦμαὶ οἰγοιτηβίδησθθ οὗ 

ὑπ οα88. ΠΟΥ ἡν6 18 1ΠαΠ]ΒραῦὈ]Υ ὑπὸ 

ζυγὸν δοῦλοι, Ἰοὺ {πη} σομηροτῦῦ ὑπ 6η}- 

Β6]γ 65 ΔΟΘΟΙ ΠΟΥ. ΘΙ Π1]ᾺΡ Θχπουία- 

θοη5. δἃΓ6 ἰοιπα ἘΡΗ. νἱ. 5. 56.; ΟἹ]. 

111. 22; ΠῚ: 11: Ὁ; ΘΟΙΏΡ: ἢ (ΟἹ ΜΠ 21; 

ΠΘΙ6. ΠονγονοῚ {πΠ6 τηθϑηϊηρ 15. ποῦ 

ῬοΥθοῦΥ οογίδιη, 811 Δρρδιθηῦν αἰ- 

τϑοῖθα ἀσαϊηδῦὺ 0Π8 ὙΘΥῪ ΡΟΒ510]6. τηΐβ- 

σοποθρίϊομ. ὑπαὺ (ΠΥ ΙΒΌ ν νὰ ὕο 

6 ἀπάουβίοοα ἃβ ρμιυιυύθϊηρ' τηαβῦθυ πὰ 

Ῥοηα-βουναηῦ Οἡ. 8) ΘΑ ΠΙΆ] Πγ, ΟἹ ἃ 5 ἴπ- 

φουίθυ!ηρ τυ ῦἢ ὑΠ6 εαἰδέϊη 7 Βοοῖα] τ 618- 

(108. τοὺς ἰδίους δεσπτ.] “ἐλεΐγ 

οὐῦγν Ἠναϑί6),8,) [Π088 γγῆο βὐδηα ἴῃ {παῦ 

αἸἰδυ ποῦ ῬΘΥΒΟΤΔ] σϑ]αὐϊου ὅο {ἢ 6πι, δ 

ψΠΟΠ ὑπο ἃγ6 θοιπα ἴο ΟΌΘΥ; 5686 

65. ὑπθ ποΐθ οἡ ἴδιος οὐ Δρ»λ. ν. 22. 

Οη {π6 αἰδυϊπούϊοι. θούννθοι δεσπότης 

Δι κύριος [κύρ. γυναικὸς καὶ υἱῶν ἀνὴρ 

καὶ πωτήρ, δεσπ. δὲ ἀργυρωνήτων, 

ΑΠΠΠΟΠἾ 18, 5. ν.}, 5886. ΤΊΘ ΠΟΙ, ϑψηοηι. 
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Α “ “-“ Α , 

ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία 

βλασφημῆται. οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας, μὴ 5 
9 Ἁ “ 

καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν ἀλλὰ μᾶλλον δου- 
’ Ἷ » ἘΣ ἃ Ὁ Α ε κα 9 

λευέτωσαν, ὃτι πιστοι εἰσιν Και αγαπήητοι οι τῆς ευερ- 

“ Α ’ 

γεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. 

ὃ 28, 50 Ῥαιΐ Πογθ σου θοῦ τιβθ5 ὕΠ6 

τιητοϑυγιοὐθα θυ δεσπότης ὃ5 ΤΠΟΤΘ ἴπ 

δοοουάδηοθ ψῇ ὑπ6 Τογεροϊπσ ὑπὸ 

ζυγόν, οοτηρ. ΤΙῦ. 11, 0; 1Ὁ 15 πιούϊ θα Ὁ]8 

ὑμαῦ ἴῃ 815 οὔπον Τὰρρ. Π8 τι888 κύριος. 

πάσης τιμῆς] “αἰΐ λοποιιν," Ὠοποι 

1 ΘΥ̓ΘΓΥ͂ [ΟΓΤῚ ὉΠ6 Οδ 58 ἴῃ ΠΟΙ 1 15 

486 ἴο ὑπθῖη. ΟἹ {Π6 ὑτιιθ οαὐοηϑένα 

γηθϑηϊηρ᾽ οἵ πᾶς, 568 ποίθβ οἵν Ζῆν. 1. 8. 

ἡ διδασκαλία] “ἐλ ἀοοίγἴηο,᾽ 56. “1115 

εἰοοίγἐγι6,᾽ ὅὅγτ., Αὐὐῃ.: οοπῖρ. ΤΊ. 1Π- 

10, τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ σωτῆρος 

ἡμῶν Θεοῦ. 

π6 ΟΟ5ρΡ61, ὑπ6 δνδηρθ] 081 ἀοούν! 6 

(ΤΠ θοά.), τοῦ σου 6 6.1] 5ροΐζθη 

οἵὗἁ, 11 1ῦ σεῦ ὑποιιρ]ὺ ὅο ᾿ἱπουϊοαΐθ 1η- 

ΒΌΒΟΥ ΔΙ ΠΑ ΟΠ ; 566 ΟἼγυ5. ἦι ἴθ. 

2. πιστούς] “οεϊίουΐη,᾽ ὁ. 6. (ιν 18- 

Διδασκ. οἸΘαΥ]ν ῬοΙὐ5. ἰο 

ἐϊαη, ταευβῦθυβ ; 511 Ὁ]ν οι μας, ἃ5 {16 

ΟΓΘΥ οὗ {Ππ6 ψοτάθ βυρραβίβ. ΤῊΘ 

Βίανεβ ΠΟ 6 γ6 ὉΠΑ͂ΘΙ ΠθαῦΠ θη τη85- 

ἰθι8 ὙγΕΥΘ γμοϑύίἠ νοοῖ! ἴο Τοραγα ὑπΠ6]} 

ΤηΔΒίουΒ ἃ5. ἀθβθυνὶπρ οἵ Ποποῖγ, {16 

ΒΙαν 5. ἀπᾶθυ ΟἾ τ βθϊαη. γτηδβύθυβ  ῸΓΘ 

ποραϊίυοϊ τιοῦ ἰο θυΐποθ 8ηΥ ψαηῦ οὗ 

γοβρϑοῦ, ΤΠ ΤΟΥΠΘΓ 6 γ6 ποῖ ὕο τϑ- 

ΘΆΤΑ {Π|6| ΠΙΔΒΌΘΥΒ. ἃ 5. ἐπ 6 }} ᾿πἤθυΐοσΒ, 

δη4 6 ᾿πβι ον Ἰηδίθ, ὑΠ6 Ἰαὐίθι: υγοῖα 

ποῦ ἴο {πιηῖς ὑΠποπλ ὉΠ 6]. Θατια 15, δηα 

18 αἰβγββρθοί!α!. μᾶλλον 
δουλ.7 “ἐλ6 Ἠν016 3616 ἐΠιοηη ." μᾶλλον 

18. ποῦ ΤΠΘΓΕΙΥ 60) "εοἴἶυο, “ Ῥοὐύϊτι5 βουν- 

δύ, Ῥοχῶ, Ἰναῦ ἐγυέεγηιϑῖτο, “ [Π6 τύ]ιου. 

Ἡδιητη., βουνιϑηῦ, δυ]ρ., 

Οοὐῃ. Βοζαῖβ σογγθοίΐομ, ἃ5. 15. ποῦ 

ὉΠ ΓΘ ΘΗΌΙΥ ὑπΠ6 οα86, 186. ὑμουθῖοιθ 

ὮΘΡΘ ἈΠΗΘΟΘΒΒΔΙῪ ; 566 Ηδηΐ, Τ7ιγοἰί. 

Β- γι “Τῆδρ.15,, ΟΪ. 111. Ρ. 584. 

ὅτι πιστοὶ κιτ.Χ.1 “ δεοαιι86 δοϊτουΐη 

απα ϑοϊουοιί (06 (Τοα) αγόὸ,, ἄς. ΠΟΤ 

15 50Π16 110016 ἀἸΠΠου]ν ἴῃ {ΠΗ οοπδύγιο- 

ἢ : 
ΤΠ ΔΡῚΒ5 

ἄοη ἃπα οχρίδηδίϊοη. ΤΠπ6 δυύϊοὶθ 

ΠονΘσοΥ 5Πονν5 ὑπαῦ οἱ ἀντιὰλ. 15. ὕΠπ6 

Βαθή]θοῦ, πιστοὶ καὶ ἀγ. {πθ ργϑαϊοαύθ : 

{Π6 ΤΘΟΌΤΓΘΠο6 οὗ {πΠ6 δριἐ ποὺ πιστοί, 

ἈΠ ὑΠπ6 ΠΆΤΙΠΟΩν ΟἱὁἨ Βὑγιιοίιτθ, 5011] 

Ταχύ θυ βαροθοὺ ὑπαύὺ ὑπ ηεαδέουϑ, δα 

ποὺ {Ππ βευνδηύβ (ὟΥ οὐβύ., Βιυθύβομῃ,), 

ΔΥ6 {Π|6 5] οὐβ ποθ ἰο. ΤΠ τϑὰ] 

αἸΠΠουΤῦγ 1165. ἴῃ {16 Ἰηὐουργούδθϊομ οὗ 

{8.5 Το] οί οτ 5. οἱ.. ἀντι- 

λαμβανόμ.} “ἐλεν αὐἴο αὐ ραγίαϊε)5 
οἵ, “αἱ... ραΥγίϊοῖροθ βυηῦ, ὰ]ρ., 

ΟἸΆτοιη. ; 50 ὅοο Οὐρύ., Οοὐ., Αττη., 

ΟΡ. ΚΎΤ. «Ὁ... .12Δι0) [ααἱ 

γϑατῖθ ἔραππύιν]. ᾿Αντιλαμβ. 15. αϑϑᾶ 

ἴῃ ὕννο οὔμιϑὺ' Ῥϑββαροβ ἴῃ ὑπ Ν, Τ'., ἴῃ 

Ῥούῃ ἴῃ ἐμ βθη58. “ΒΘΟΌΤΓΟΓΘ,᾿ [πι|ς8 

1. 54 ([5εϊδῇ ΧΙ]. 9, ΤΙ ΙΧ Χ,, ῬῚΠΠ), 

ἈΑοίβ Χχχ. 35. ΤΠῚΒ 15. ΟὈν]ΟΌ ΒΥ 1πὰ0- 

ῬΙΟΔ 016, ΤΠ6 ἀϑαδ] (οὐ ]}108}) πη Θϑ Πρ 

1ῃ ΟἸαββθῖοα}] ΟὙ 6]. 15 “ὕο ὕἤακα ἃ ραγὺ 

1η,᾿ “ἴο δηρᾷρβ ἴπ,᾽ ΜΠΘΌΠΘΙ ΒΙΠΊΡΙΥ͂, 

6... ΤΉ ον ἃ. 11. 8, ἀντιλ. (56. {Π6 νγϑν), 

ΟἹ ὙΠ τϑίθυθηοθ ὧο ὑπθ Ῥυ]ηἸἶν8 

Τθϑηϊηρ', ἴπΠ ᾧ ΤΏΟΓῈ 1πὔθηβῖνθ 56Π86, 

ἐἴο ΟἸἸηρ᾽ ἰο,᾿ ἃ ΤΠ6π66 “ἴο Ββοῦγθ, σοῦ 

Ῥοββθββίοι οἵ, 6. γ. ΤΠ πογ . ΤΠ. 22 δά 

Βη., τοῦ ἀσφαλοῦς ἀντιλ. Τὸ ἀο65 ποῦ 

ὕπθ 5661 ἃ ΨΘΓΙΥ͂ ΒΘΙ1Οι5. ἀθρδγύιθ 

{τοπὶ 0Π6. ΟΙαβ51081] τηθϑηΐηρ οἵ ἀντιλ. 

ὕο ὕδϊκθ 1, νι ἃ βαθαποα ᾿Ἰηὐθηβῖνθ 

Τόγο6, ἃ 5. “)ε)οΐρο)"»,᾿ “ 7) (6866 ΕΠ α560. 

Π δέ. τν. 15, εὐωδίας τοσαύτης ἀντελ., 

οἰτθα ὈΥ ϑοΠο] οἵ. ύ[γυΐ8, Ὁ. 120, δηά 

ΟΧχ, ἴῃ ἘΠΒπθν, Οὐδ. ΝῸ]. 11. Ρ. 3060), 

1 νγὸ την ποῦ ᾿π 4664 Δ]χτηοϑῦ οἷν ἀντὶ 

ὦ ἴον] τϑίθσθποθ ὕο ὑῃ6 γεοργοοαΐ 

το] αύϊομ (οοτηρ. (ὑοτα ) Ὀδίννθθη τηδβύθυ 

ΘῺΔ βουνδηῦ, δηἃ ὑγδηβὶαύθ “0 Τ- 

οαἶνθ ἴῃ τοῦ (ἔοι [οοα, Ῥγούθούϊοη, 



᾿88 

2 Ηἵ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ προσ- 

έρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις τοῖς τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ κατ᾽ 

ἐδ6.)} εν θοπθῆν. Τα οἰθποι οὐ {Ππ6868 

Ἰαύῦθν τηθαηΐηρβ, ἡ εὐεργ. Ὑ11 τηοϑῦ 

ΒΙΠΊΡΙΥ ἃ Π πϑδαγα} ]ν τοῖθ. ἰὸ {Π|6 

“Ῥδῃμθἤοϊαχη ᾿ (μοῦ ΤΠ 6 ]Ὺ {Π6 εὐεργία, 

ΟΡ) 5ποῦνη ὕο ὑπ ταδβῦθι ἴῃ {Π6 

ΒΘΥΨΙΟ65 δα εὔνοια (ΕΡΉ. νἱ. 7) οἵ 088 

Ῥοπαβοιναπῦ. ΟἾγγ8., 8]., σία ὑῃ8 

εὐεργεσία ἰο ὑπ6 ᾿εἰπα δοίβ ψ ΠΙῸἢ. {ΠπῸ 

τηδϑύουβ ὁ ὕο {Π6 5] ν 68 ; {1:15, ὑποιρὴι 

ῬΘΥΠΑΡΒ5. ἃ 11{{16 τηογο ἑεαϊοωϊ εχδοῦ, 

5. οογηιίοαξιαιϊ, ΤᾺ 1655. βδυϊβδίφοθουυ : 

δια ὉΠΠ15. ΒΘθΊὴ5. Οϑυ δ Π]Υ ἃ ΟΆ58 ΠΕΙῸ 

{μ86 οσοηὐεχῦ τηϑὺ 8 8]1ο θα ἴο Πᾶν 

105. {]1οϑὺ νγεϊσ ῦ ἴῃ ἀἰθὑθυυηϊ πῃ ρ' {10 

τ ΘΔ] η ΟΥ̓ΌΠΘ βαραναΐθ ψουβ. ΤῸ 

τοίδι εὐεργεσία ἴο {π6 αὐτέπο Ὀθπθνο- 

16 ηο8 (“ Βεποῆοθηύα 1) 6], πἰτηϊ τη ἴῃ 

ΟὨνιβϑῦο,᾿ ΒοΖα) β6θιὴ8 τηϑ 1 ΘΒΌ]Υ πιη- 

ὕθηδ 016, ταῦτα κ.τ.λ.] 

“ ἐγι686 ἐδιύη 8. ἐεαοῖ, ὠπα ἐχἠονέ;" τὸ μὲν 

διδακτικῶς τὸ δὲ πρακτικῶς, ΤΊΘοα, 

Τίδολμ. ἀπὰ Ζιαοΐην. Ὀομ τϑίϑσ {Π686 

νΟΥὰβ 0 Ὁπ6 ποχῦ οἰλθαβα; 50 ΔΡΡΥ. 

ΟἾγυ5., θαῦ πού (Ποαιη. Τύ 158 ἀουδύ- 

ἴα] τυ μϑύποὺ {Π|8.15 οοσσθοῦ:: ὑπ ορρο- 

Βιθο) Ὀδύνθοθῃ δίδασκε ἃ ηα] ἑτεροδ. 15 

ΟΘΥ δ  ]Υ ὕπτι5. ΤΟΥ ΟἸΘαΥΪν 56θη, Ὀαῦ 

{π6 Ῥυομϊπηθηὺ Ροβιίῖοη οἵ ταῦτα (οοη- 

ὑγαϑὺ οι. ἵν. 11) 588ΠῚ8 ὕο βυροοβδῦ ἃ 

ἸΠΟΓΘ πη Π]Θ 18. ΘΟ ΠΘΧΙΟΠ 10 τυ μαῦ 

Ῥγθοθάθβ. ΒῸΓ {Π6 τηθϑηϊηρ' οἵ παρακ. 

566 ποΐβϑ οἷ. 1. 3, ἃπα ον δῆ. ἵν. 1. 

3. ἑἕτεροδιδασκαλεῖ] “ἑεαο]ιο8 οἰ 6)" 

«ἰοοίγἧπο," “Ρ]αγ8 {π6 ἑτεροδιδάσκαλος ;" 

ΘοτηρΡ. λαθροδιδασκαλεῖν, Ἰγτοῃ. Πωΐ. 

111. 4. 2, δ8η4 566 πούδθβ οἱ οἢ. 1. 3, Π8 

ὉΠΙΥ οΟὔπϑυ ρᾶββαρϑ ἴῃ ὑπ6 Ν, ΤΠ, ΠΘΓΘ 

0Π6 νγογα ΟΘΟΌ18. 

προσέρχεται] “γαι)8 πΐργἧ, ἰο,᾽ “ α8- 
Υ͂ Φ 

80η8 ἰο,᾿ ὥΣΥ. ροδλοο [οοθά 615]. 

ῬΘαΌου (λιἰοϊειιἢ.. 1,208. Ὁ. 7.2, Τιοπά. 

1713) ΟὈ]θοίβ ἰο προσέρχ., 511 σΘδὑ]ηρ’ 

ΠΡῸΣ ΤΊΜΟΘΕΟΝ Δὶς 

Τί δὲν οἠθ᾽ ἰθδοῃ αἸ- 
Τουθηθν, μ6 15 Ῥεβού- 
164, ἐοβίθυβ. αἰβραῦθβ, 
ἀπ οοππηίβ ΒΟ Δ] Π655 
8 ΤΏ676 βαίῃ. Τοῦ τὶ 
6 οοηϊρηϊθα ; Υἱ 65 
ΔΥΘ ἃ 5Π816 8ἃη ἃ 

ΒΟΙΙΤΟΘ Οὗ ἸΏΔῊΥ ΒΌΥΓΟΥΒ. 

προσέχει οΥὁ προσέχεται; {ΐιεγ ἰἴβ πὸ 

ΤΘΆΒΟΠ ΠΟΥΟΨΘΙ 0} ΔΠΥ͂ ΟΠ Πρ 1 0Π8 

ΘΧΡΥθβδίομ. Προσέρχ.., γγῆθη ἐπ ὰ5 πθθα 

ἢ ἂπ ἀρϑίγαου βαθϑὺ., ἀρρθαῦβ ὕο 

ΘΟΏΨΘΥ ὑπ ἰ΄6 οἵ “ὐὐθηύϊοιι ὕο,᾽ 6. ἢ. 

προσελθεῖν τοῖς νόμοις, [)1ο(, 510. 1. 95, 

προσ. τῇ φιλοσοφίᾳ, ῬΒΙΠοεύν. δ. ὅοο». 

11. 10, Δπὰ {Ππθπηὸθ οὐ “δβϑβθηὺ ἴο, δᾶ- 

μοϑίοι ὕο ̓  (ὁοπιρ. Αὐοὐβ χ. 28, πὰ ὅπ 

ὕθυτη προσήλυτοι), ἙΠΥ͂. ῬΤΊΠΟΙΡΙ8Θ. ΟἹ' 

οὐ]θοῦ, 6...Χ. προσελθόντες ἀρετῃ, ῬΉΪ]ο, 

Μ ρν. Αὖν». 8 τό, Νο]. τ. Ρ- 410 (6. 

ΜΔ} 6..), Δα 501}} τηοῦ ἃρροβιθθϊν, τοῦς 

τῶν ᾿Ιουδαίων δόγμασι προσερχ.. [τ6- 

ὨεΘα5, Ζγασην. 536 (Ρ ΔΒ, Ρ. 27). Βιεύξϑῃ, 

30, θαῦ ὑπΠθγ8 φόβῳ 

Ἰζυρ. 18. ΟἸθαυν ὑπ ἀδῦ. οἵ ἡιαμηεῦ. 

οἷεϑ Ἐοοϊαβ. 1. 

86. Τιοόβηθν, Οὐβ. Ρ. 405 56., ΨΈΏΘΙΘ 

ΒΘΝΘΥΔΙ ΟΥΠΘΥ οχχ, ἃτ6 δ πορα ἔγοόχῃ 

ῬΆΙ]ο. ὑγιαίν. λόγοις] “ δουγώ 
(μοας 01) αὐογεῖβ.." 5686 πιοῦθϑ ὁ. οἷ. 

ἴ: 10: τοῖς τοῦ Κυρ. κ-τ.λ.] 
“ ἐἤι086 ΟΥ̓ οἵη" Πογὰ «]6διι8. ΟἸιδί,᾽ ὁ. 6. 

ψ ΠΙΟΝ οιλδηδῦθ ἤρου οἷν ΠωοΤα, ---ΟἸΌΠ 6 Υ 

αἰγθοῦν, οὐ ὑμπγοιοὴ Ἠ15. Α Ροβύ]εβ ἀπὰ 

ἰβδοθουβ : ποῦ ὕΠ:6. Θ6η. οὐ)εοίἑ, “ Βεγ-ὶ 

ΤΠ 65. 4] Βαηὺ 46 (Ἴτσίο, Εἰδυ., θα" 

{π6. σθη. ογέγίνυϊδ ; οορ. Ἡαγύπηρ, 

(ἀϑιι8, 0. 22, ἃ ποίββ ἢ) τ 7688. 1, 6. 

καὶ τῇ κατ᾽ εὐσέβ. διδασκ.] “απ ἴο 
ἐλε «ἰοοίγηο,υλιίο], ἐ5 ἀὐοογαΐπῳ ἐο φοαίί- 

γι055 ;᾽ οἴδιιβα οὐπη τ] αὐ 6] ΘΧρ] ΟΣ Ὺ 

οἵ {π6 Τογοροίμρ; “νϑῦθα ΟἸὨΤΙΒΙ νϑῦθ 

διιὺ ἀοούνπα δα Ρἱθύαϊθπη ἴδοὶθηβ,᾽ 

Οτοῦ. ΠῸ οχρυθββίοη. ἡ κατ᾽ εὐσέβ. 

15 πού, “απ Δα ριοὐαίθιη ἀποιῖῦ,᾽ 1,60, 

ΜΠ] οὐ, -ττῶ τηθϑηϊηρ Ποννονοσ Ὁ ΒΙΟΝ 

ῚῸἢ βου τη οαϊ] Ποαύϊο 5 την 6 ΟὙΔΙη- 

τη ΟΊ ΠΥ ἀοίθημ θα (οοπηρ. 2 ΤΊπη. 1. 1, 

ΓΙῸ. 1. 1, η ἃ 566 ΥΊΠΘΥ, 67. 5. ν. κατά, 

δ 0 ἃ. ὁ, Ρ. 358, Βιοδβῦ τι. ῬΆ]π|, Ζρα. 

10. 11. 3, ΝΟ]. 1. Ρ. 159δ),---σπῬραὖ 80- 

οοΥἸηρ ἰο {Π6 θὰ] πιθϑηΐηρ οἵ {π6 
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“εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, τετύφωται, μηδὲν επισταμενος. 4 

ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται 

φθόνος, ἔρεις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί, διαπαρα- Ε 

ῬΥΘΡ., “απὸ ρῥἰθύδθ! σοηβθηΐδηθῷ θοῦ, 

Τβύ.; ὕΠ6γθ. σευ (ὕο 1πηϊὐαύθ ὕῃ 6 Ἰδη- 

σαδρα οἵ ΟἼγυβ. οὐ 711. 1. 1) αἰ οσθηῦ 

Κιπα5 οὗ διδασκαλία : 0Π15 ννῶδ ΒΡΘΟΙΔΙ"Υ 

Ἷ κατ᾽ εὐσέβ. διδασκαλία. ΒῸΓ {Π6 

τηθδηϊηρ οὗ εὐσέβ., 5866 πούδθϑ ὁῃ); Οἢ. 

᾿ς 3 

4. τετύφωται] Νοῦ 5'τηργ “5ιρει- 

Ῥιυϑ5 οβῦ,᾿ Ν αἱρ᾿., ΠΟΙ θυ “᾿ηῆδίτιβ οϑῦ, 

ΟἸΔΓΟΠ.., Ὀαῦ “λ6 ἐ8 δεοϊοιιαϊοαῖ, δοβοίίεεϊ, 

«οὐ, ῥγίαο,, 586 ποῦββ οῃ ἢ. 11. 6. ΤΠ6 

ΔΡΟΘΟΒΙΒ ὈΘΡῚη5 νὶῦἢ {Π|5 ὙΘΥΒΘ: ΘΥΘ ἢ 

1ξ ἀφίστασο κ.τ.λ. (1ἰ60., γΕΥ. 5) ΘΓ 

σθηαΐπῃθ 10 νγου]α 06 πη ροϑ510 16 ἴο διἰορὺ 

ΤΥ ΟὔΠοΓ Ἰορὶοδ] σοηϑύγοἰ θη. 

μηδὲν ἐπιστάμενος] “ γοί ἱποισίη πο- 

ἰλύηρ ; 5686 ποίββ. ου δῇ. 1. 7. Τῇ τὖῦ 

μα Ὀεθθη οὐδὲν ἐπιστ., τἴῦ οι] ΠᾶνΘ 

Ῥεθῖ ἃ Βοιηθυεῦ τη 6 ΘΙ δ ὕϊο βία θ- 

τηθηῦ οὗ δὴ δὺβοϊαὔθ ᾿σπούϑιοθ οη. ὑπ6 

Ῥαιῦ οἵ πΠ6 ἑτεροδιδάσκ. : 1 τητιδὺ 6 

-ΔΙναγ5 ΟὈΒουνθα Πονγανον ὑπαῦ {ἢ18 

Ἰαύνε. 15. ἃ [688 πιϑδ] οοπβύγαούϊοη 1Π 

Π6 Ν. Τ'., 5866 ὅσθθη, (Π). Ρ- 122. Τ7|6 

σοππδχίοη οὗ μὴ ἃπα οὐ νὴ ραυ  1ο] 165, 

ἃ Ῥογύϊοι Οὗ σΥΔΙΉΤΠΔΥ ΤΟ ΠΡ Π᾽ ΒΟΙῚΘ 

σοηβιἀθυδίϊου, 15. Ἰ θοσ] οι 5] νυ 1Ππϑὐὑγαίθα 

Ὅν Οἁυίοσ, αν. ΝΝεγ. Ῥ. 274---.203. 

ς νοσῶν περὶ ἵητ.] “ «εἰοὐΐπιγ, αἰϊίηγ (ορΡ. 
ἴο ὑγιαίν, λόγοι), αϑοιιέ χιιοδίϊοη8 -" περὶ 

ΤΠ Υ ΚΒ. ὑπ6. οὈ]θοῦ γουηο αὐουἐ ννὨϊο 

Λ6π6 δοίϊοπ οὗ [πθ νει 15 ὑαϊκῖπρ ρἴδοα; 

Ξ πούθβ ἢ Οἢ. 1. 19. Τη ὑπ τι88 

οὗ περὶ ἢ ὦ ρ6π., ὕπ6 ἀογϊναῦνθ 

ΤηΘΔΠΪΠΡ5, “8.5 ΘΟΠΟΘΓΏΒ,᾿ “88 ΤΟΡΆΓ8,᾽ 

ΘΥ ΘΔ Εν ργθαοτηϊηδΐθ : 0Π6 ῬΥΙΤηΔΡῪ 468 

ΠονΘν ΟΡ 501} γϑηηαῖπβ: περὶ νυν ἃ 

561, ΒΘΡΥῈΒ ὅο Τηδὺῖς δ ΘὈ]θοῦ ἃ5. ὕΠ6 

σθμίγα] μοῦ, ἃ5 1 γγϑγθ, οὗ ὉΠπ6 δουϊν 

(6.0. 1 ον. ΧΙ, 1, {πΠ6 πνευμ. δῶρα 

Του ἃ8 ἴὖ χοῦ ὕπ6 οθηΐγ οἵ ὑῃ8 

ἄγνοια), ὑπὸ ἔατῦπον 1άθα οἵ δὴν αοέϊογν 

ΟΥ πιοίίοη του Ὁ 15 ΒΡ] 164 ΌῪ περὲ 

Ὕποβθ ψηο δαορῦ οὐπον νον. 

ἢ {π6 φοοαβ.; Θοιηρ. ΟΥΠΘΙ, ΟἿ. 

δ. 47. 6, Ρ. 334, Τ͵οπδ 145. 67. ὃ 482. 

Οἱ ζητήσεις, 5886 πούεβ οῃ ΟὮ. 1. 4. 

λογομαχίας] “«ἰεὐωΐεβ. αϑοιιΐξ εὐογεῖ5,᾽ 

“φεγραΐ σογέγουογϑίεβ ;, ἅπ. λεγόμ.; ἴῃ 

Τιαὐϊη, “ νου δ ν δ ϑϊοποβ,᾽ Ρ]ϑαῦύ. 4 σίη. 

11. 2. 41, λόγον προσάντη, Οτορ. ΝΖ. 

Οανην. 15, ΝΟ]. 11. Ρ. Ζ20ο: “ σοπίθη- 

ὑϊοβὰβ αἰβραύαθοπθθ 46 νου} 15. ΤΠ Δ 985 

απδτὴ 8 στο ῦτβ,, αν. 6890 16]6 δηᾶ 

ῬΆΤΓΘΙ σοΟΠπίτον υβῖθ5 ἀθοθηθγαῦθ 1ηὐδ 

δοῦμε] Βυυ 16 πα σοηύθηνίομ, ἃπὰ οἵνθ 

Τῖβ8 ὕο δ ἔβθι!ηρ5. δα υἱϊυ 6. ΘΧρτ 5-ὶ 

βίοιιβ οἵ ὑπβηι: ὑπὸ δοξοσοφίας ἐπῃρ- 

μένοι ἐρίζοντες τελοῦσι, ΟἼδτα. ΑἸοχ. 

Δ γοηυ. Ὑ11|. Ὁ. 750 (οἰθα ὕγ Ηπ1}.). 

116 τϑϑἸηρ᾽ 1 Θχύγοσπ ον ἀου ὑπ]. 9 

Β0Π) σϑῦαϊπ ὑπ Ὁ] πι1Ὰ] ἔρεις (α5 ἴῃ 6, 2): 

Ῥυῦ τὸ τππϑῦ 6 οὐὔβοινϑα ὑμπαῦ ὑπ δά- 

αἰοπ οἵ δὲ το {πὸ δνυϊίθποθ ἴῃ ἕανοιμ 

οἵ {Π6 5 ποτ]δι ΤΟ ΠΘΓΒ 1Ὁ ρυο 16 ὑπ 

ὑπ τϑδάϊηρ οὗ δ, 1 (ἔρι9) την 6. ὑΐπ8 

τηοβῦ οὐσγθοῦ. Τὴ {ΠΠ15, ἃ5 1ῃ ΞΌΠῚ6 ἔδυ 

Οὔμϑ βαββαθθβ, γγθ ρϑιβ8 {11 {π6 ρϑοι- 

ΠΑ ΓΙ [165 οἵ δὲ τ τη 716 {π|1ν ἀβοογίαϊποα, 

15. ΦΕ ΠΟΣῚ [ἢ Βοτη6. ΡΟΣ ΪΟη5. οἵ ὑπὸ 

Ν. Τ΄ Ῥοίτρ' ΟἸθαυ]ν ποὺ 80 στθαὺ 885 1ὑ 15 

βλασφημίαι] “ ουἱζ 
δροαϊίη γ5,᾽ “γαϊἰίπδ,"---σιοὺ ἀρσαϊηϑὶ αοα 

(ΤΠ 6οα.), θα, ἃ5. ἐμ σοπίοχὺ οἰθατν ἡ 

τη Ρ 165, ἀραῖηδῦ ὉΠ 6. ἃ ΠΟΥ ΘΕ : ΘΟΙΗΡ- 

Θη {Π8 ἀοτῖ- 

γαΐϊοπ οὗ βλασφημέω, 566 ποΐα5 ὁη οἷν. 

τὸ πϑὸ ὑπόνοιαι πον. 15 51 πιΐ- 

ἸΔυ]Ὺ τοίοιγα ἰο αοα Ὀγν Ομτνβ. ἀπα 

ἜΠΘΟΡΙ.; θαῦ {Ππ6 σοπίοχυ ἤθυΘ ἀσδίη 

ΒΘΘΙΏΒ ΟἸΘΑΥΪΎ ἰο ΠΠτη1Ὁ Π|6 νυν 5 ἴο “ον 

Δη 4 πηϑ]δνϑίθηῦ βυιτηϊβίπρβ᾽ ἀραϊηβὺ 

ὙὙπόν., 

ἃ ἅπ. λεγόμ. ἴῃ ὑπ6 Ν, Τ᾿, οοσινβ ποῦ 

1ῃ Οἰ 615. 

ἜΡΗ. ἵν. 51 ἃ] πούεβ. 

ὙΠ ΓΘ ΘΗ ]Υ ἴῃ ΟἸ 551681 ατϑοῖς Ἰοπθα 

ἢ Θρ Πμούβ οὐ ἴῃ ἃ οοηίοχὺ ΒΟ ἢ 

ΘΟΠΥΘΥ δὴ πηΐανοιϑ]6 τηθϑμΐηρ', 6. (7. 



80 ΠΡῸΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ Ἄς 

τριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερη- 

ε 

Τ)οιηοϑῦι, Οἰψηιρίοα. ττ78, ὑπόνοιαι 

πλασταὶ...καὶ προφάσεις ἄδικοι ; ΒοΤη6- 

ἀϊπι65 θυ θη ἃΙοη6, 6. 9. ῬΟΙΥῸ. Π] 8έ. ν. 

15. 1, ἐν ὑπονοίᾳ ἦσαν χαίροντες, ῬΊΙ1]Ο, 

Τοχ. αα (ὐαΐιη, ὃ 6, ΚΝ οἹ. ττ. Ῥ. 551 (64. 

ἍΜ 810.), ἐξιώμενος τὰς ὑπονοίας τοῦ 

Τιβερίου. 

5. διαπαρατριβαί] “ 1αδύϊηγ ὁοπ- 

Ποία, “ οὐδέϊηιαίο οογίοϑί5; “ σομπῆ! οἰδ- 
ρ ρ 

ἀϊοποβ,, δ π]σ., ΟἸάτοιη., ὅτ. ͵Ω.... 

[οοῃύν!θϊο,---866 ΜΊΟΠ ΔΘ]. τη Οδδβῦ. Ἴοα. 

5.ν.1. ΤΊΘ ῬσΘΡ. διὰ Πᾶ5 Πθγθ 108. τιβτι8} 

Πα ῬΥΪΠΠΔΤΥ ἴοτοθ οἵ “ ΠΟΤ ΟΡ Π6Β5,᾽ 

“ σΟΙ Ρ]Θὕθη 655,᾽ ᾿πύθηβ᾽ [γ1πρ᾽ ὕΠ16 Τη 681}- 

παρ οὐ ὑπ ῬΙΠΑΥῪ ΘοΙ ρου παρατρι- 

βαί, 5611. ἀμοιβαῖαι καὶ ἁμιλλητικαὶ 

παρατρ.; ΟὐΓΔΥ ; οοτηρ. ΥΪηον, ΟἹ". ὃ 

τό. 4, Ρ- 92. ΤῊϊθ Ἰαύίου ψορα (πα- 

ρατρ.), ἃ5 15 ἀουϊναύϊοι βυιροσοβίβ, ὈΤῸ- 

ῬΘΕΙΥ δ᾽ σῃῆθ5. “6Ο]]ΠἸΒΊ Ομ 5,᾽ ὕΠ6 ποθ ἀ6γὶ- 

νδίϊνου, “Ποβυ]10165,᾿᾽ “ΘΠ 10165,᾽ ΘΟΙΊΡ. 

ῬοΙγΌ. ΠΙϑέ. τι. 326. 5, ὑποψίαι πρὸς 

ἀλλήλους καὶ παρατριβαί, 1. 21. 5, 

παρατριβὰς καὶ φιλοτιμίας; δα ΧΧΙ. 

159: 5, ΧΧΊΙ ΚΟ. ἢ; δἷνς ΠΠΘΙΘ ΒΞ ὉΠῈΠ' 

ὯΟ Δ] βίοι 0 ΠΟΤᾺ] οοπέαγίοη (οΟπΠιρΡ. 

ΟἿ νυ 8.), θαῦ ἰο {16 οοἰἐδίογ, οἵ αἰβρα- 

ταῦθ Δ ΠΟ58 ΤΏ 16 λογομαχίαι δα ]οἀ 

αὖ Ἰαδῦ ἰο 

τούδιη παραδιατριβαί ({ἰε0.. “ Ῥτοἢ]655 

“σοθῦ. ΤΠ] τ] ὑ155.. ΤῸ 

αἰθρυναθοηβ᾽), 845. 15. ΕΥ}] ἀοπθ ΒΥ͂ 

ῬΙοοπνῖ., [ΟἸ] ον πο ΤΊ τη, ϑγηοΊ. 

Ι. Ῥ. 233, 15 ΘΟΠ ΤΆΓΥ ἴο ΘΥΘΓΥ͂ ῬΥΪΠ- 

ΟἸρ]6. οἵ βοιπα οΥἸΟΙΟἴβηη : ΤῸ (1) πα- 

ραδιατρ. 15. Του ΟὨΪΥ ἴῃ ὃ ἕθνν ουγβϑῖνο 

τη55. ἃ ΤΉΘΟΡ]., Ὑγ1]16 διαπαρ. 15 

Τουπα ἴῃ ΑΕΒ Ο ΤΣ ; οτθαῦ τηδ]ουῦν οὗ 

γη55.; ΟἿδθηι., Β88., ΟἾγυβ. (Ονγοοῦ., 

Θολοῖς, Παολιηι., ΤΊδοἶν.) ; (2) 10 15 ΒΙΡΉΙΥ 

Ῥτγοθαῦ]θ πῶῦ {Π6 τϑδάϊηρ παραδιατρ. 

Ὑγ85. ἃ (ΟΥ̓ ὙΘΟἴΟγ., ἃ 5 ΘΟ] ΡΟ 45 οὗ δια- 

παρα τα τᾶτο ; ἃπα (3) παραδιατρ. 5 

ἴῃ ἴδοῦ ὄβχργθδδβθὰ ἴῃ λογομαχ. δηα 58- 

Ῥϑυἤπουβ, 1116 ὕπ6 στϑαπϊηρ οὐ {πὸ 

οχὶ 15 ρου Γοοὐ]ν παύπτναὶ δ οομπδβιϑυθηῦ. 

ΤΉΘΓΘ ὉΓΘ ἃ θυ 5᾽ ΠῚ11Δ 1 ΘΟΙΩΡΟτΙ (8, 

6.0. διαπαρατηροῦμαι, 2 ὅϑδτη. 111. 20, 

διαπαράγω, ατερ. Νυ55. ο]. 11. ". 

177, διαπαρασύρω, ὅ6}01. Τποῖαπ. Κ᾽ ο]. 

1. Ρ. χοῦ (Η ειηβύ.). διεφθαρμ.... 

τὸν νοῦν] “ (ον) οεῖ ἐγ, {ϊιοΐγ" ηιϊνια." 

ΤΊΘΓΒ 15 ΠῸ Υθάβοη Ὁ Παύθυοι [01 {γᾶ 1ι5- 

Ἰαῦϊπρο νοῦς “Ἰη 6]]16 οὔ," 5. ΤΟ 6116 ὅγὺ ἰ00.» 

ΠΟΙ ΔΉΥ͂ ΒΟΤῚρύαΤα] ον! θηοθ [Ὁ {ΠῸ 615- 

{πἰπούϊομ ᾿ι6 ἄσανβ Ὀϑύνγθθῃ 58 νοῦς 5 

ΕὙΠ6 πορίϊο (1) Του] ῦν, 0Ππ6 πα ουβίαπα- 

Ἰησ,᾿ δηἀ {πθ φρὴν ἃ5. “{π6 τΤοϑβοη. 

Νοῦς 15. Ποτθ, 85. ποὺ πηγθα θην ἴῃ 

{1π| Ν. 1. (οοπηρ. Ῥοτη. 1. 28, ΕἸΡΙ.. ἱν. 

17, Τιῦ. 1. 15, 81].}, ποὺ ΙΏΘΓΟΙΥ {16 

“ΤΊΘῺ5 ΒρΘοι]αὐϊνα,, θαῦ {Ππ|6 τὐὐ ἑηγ ἃ 5 

Ὑ76}1 ἃ5. ὑπ6 ἐλίηλίηῳ, Ῥᾶτὺ ἴῃ τηϑη, 0} 68 

Βατηδη πνεῦμα 15 οη6 οἵ 105 ἀϑρϑοίβ, ποῦ 

ΒΥ “απδύθητιβ οορὶυαὺ οὖ 1η 6111 

(ΟἸ51ι. Οριιϑ6. Ὁ. 156), θαῦὺ 8180 “ αυδ- 

ὕθητιϑ να] :᾿ φρὴν (φρέν ες) οτν ὑπ6 οὐδ 

Πδ Πα ΟἾΪῪ ΟΟΟΌΤΒ ὕνν]ο8, ἴῃ 1 (ΟἹ. χὶν. 

20. ἘῸΓ ἃ ἀοἰδι]θα δοοοιηῦύ οἵ νοῦς, 566 

Ῥοοἷς, ΘεοίογιἸοἼιγ6, ττ. 18, Ἀ. 40 54.» θ8- 

1ιύΖβοῖι, διυί. Πδυεῖι. αν. 5, Ὁ. 1230 56.» 

ὉΠ ΘΟΠῚΡ. 4180. ΟἸβῃδιβθη, Οιιδο. Ῥ. 

15, ψ]ιοβο ἀοἤηϊθϊοπβ Δ’ ΠΟΥ ΟΣ 

ΤΑΌΠΘΥ ἰοῸ ΠΔΙΤΟΥ,. ΤῊ δοοῦβ., 

10 ΠΘΘΩ ΒΟΆΓΟΘΙγ 6. Τοιηδγτθα, ἴθ. ἈΠ 

ἃσοτι5, “οὗ {πῸ τϑπηούου ο"]θοὺ,᾽ δα 5ρΡ6- 

ΟἸΠ65 ὑπαῦ ρατὺ οὔ 6π6 βιι)]θοῦ ἐπ οὐ οὐ 

ὙΈΙΟΩ ὑΠ6 δούϊοη οὗ {π6 σψεὺρ ἰδ ῖκα5 

Ῥίασθ, ΔΥΊΠΘΥ, (07. 8. 22. 5; Ρ. 201, 

ΘΟ ΘΙ οΥ]. ϑγηΐέ. 1Χ. 2, Ρ. 65. ΤΠ οὐἹ- 

ϑἴη οὗἨ ὑΠ18 σοῃβύσπουϊοπ 15 ῬγΟθΘΌΪν ἰο 

Ὅ6 Ἰοοϊκθα ἴον ἴῃ νου 5 ψἹΌἢ ἐϊύο δοσιι- 

βδύϊν 685, ἡ ΒΙΟΠ ΤΠ θη οΠϑηρσδα Ἰηο {Ππ6 

Ῥᾶβδβῖνϑ νϑύδϊη {116 δοοιιβ. 76ὐ ἀπο] ογϑ : 

ὑπθηοθ ὑπΠ6. παρα θθοδπη8 οχύθπ θα ἰο 

Οὗμου νου ῦθ, οοιηρ. Καϊϊσον, ϑρυαολί. 

8.52. 4. 2 5Βα., Ἠδνύπηρ, (ἴαδιιδ, Ρ. 61 

56. ἀπεστερ. τῆς ἀλ.] 

«ἀοργῖυοα 7 ἐν ἐγυέΐ, ; ̓ Ἰτυυηθάϊαϊθ οου- 

ΒΘ4ΈΘΠΟΒ οὗ {Π6 ΤὈγοσοϊπρ: ὑΠΘῪ ὙΓΘΙΘ 

ποῦ ΟἿΪνΥ ἐστερημ. τῆς ἀλ. (στερέω 

ΠονΘυ θ᾽ 065 ποῦ οσοὰν ἴῃ Ν, 1), θαΐ 



ἍΓΙΟΣ 7; 8. οἵ 

ὔ - ς 7) Ἂ “" 4 Ὁ Μὰ 
μένων τῆς ἀληθείας, νομιζόντων πορισμον εἰναι τὴν εὐσε- 

βειαν. "στιν δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρ- 6 

; 45 Ν 9 [) 9 Ἁ ’ “ Φ 

κείας. οὐδὲν γὰρ εἰσηνεγκαμεν εἰς τὸν κοσμον, δῆλον ὅτι 
ἊΣ 

οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα" ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ ὃ 

ἀπεστερημ.; ὑπ ἐσι νγῶϑ δ 8 στ 

Τνροπι ὑπθτῃ ; οοταρ. οἷ... 1, 10, ΤΊ. 1.. 14, 

ὙΠΘΓ6 15. Πγϑῦ γ] θοῦ! 15 βύαϊθα ἰοὸ 8 

ὑμ6 δοὺ οὗ ὑπθ ΠΠΠΆΡΡΥ͂ πιθῃ ἐϊθγὰ- 

ΒΘΙν 68. πορισμὸν κ. τ. λ.] 

“ἐμαΐ φοκἑηο88. δ. ὦ 80.706 ο7ῇ σαΐη,᾽ 

ΟἸΘΑΙν ποὺ, ἃ5. {16 ἃγύιοϊθ ρτονθβ (9 οἱ, 

ΟΥ. ὃ 46ο. τ), “ὑπαῦ φαίη 15 φΌα],,᾿ 5 

ὥΥΓ. δα Αὐαἰπ. ἹἸΠορισμός, μΘγΘ δηα 

νϑγ. ύ, ΔΡρϑᾶτβ ἴο "6 ποῦ βο το “σα ]π᾽ 

ἴῃ ὕπ6 εαὐδύγαοῦ, 85. “8 8017) 6 ΟΥ̓ ἤϊδαγ8 

οὗ σαϊη (ἃ σα ϊη 1} ὑγαᾶθ,᾿ ΟΟμΥὉ.); 

οοὴρ. Ῥ]αΐδιοη, Οὐαΐο 7670}, ὃ 25, 

δυσὶ κεχρῆσθαι μόνοις πορισμοῖς γεωργίᾳ 

καὶ φειδοῖ ; ἀπ οἢ 16 ὑθυτηϊ ηὕϊο - μος, 

Του δ]α5, γαΐ. 8.253, Το οοῖς, λυ η. 

ΡῬ. 511. Τῇῆδ βϑηὐϊιτηθηῦ οἵ ὕΠ|6 ὑυθυῦβ8 

18. ΘΧΡΓΘΒθ6 4 τπολ {ΠῚ ἴῃ ΤΙῦ. ἱ. ΤΙ, 

διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους 

χαριν. 

τῶν τοιούτων υγιῦἢ ΚΚ Τ,, ὅτι. (ὈοἰΠ), ἃ]., 

θαῦ {π6 δυῦπμουὶ 65. ὺν ὑπ 6. ΟΠῚΙΒΒΙΟΉ, 

ΑΝ: ψαϊο,, ΟἸδγοῖη.. ἝΟοὐῃ., 

Οορύ., ἃ]., νΘΡῪ ἀἸϑυϊ μοῦ ρυθρομπαογαῦ.. 

6. πορισμὸς Πᾶ5 Π6Ι'6 ΠΟ ᾿τητηθ Ἰαῦθ 

ΒΡ υτι] τοίη (δα...) ὕο Ζιυέιυ)6 

δια ποανοηίν σϑῖῃ (αἰώνιον πορίζει ζωήν, 

ΤΊἼθοα.), Ὀπὺ μοϊηῦβ ταῦπου ὕο {π6 8ο- 

ἴπ8] σαῖπ ἐη ἐλι18. 176, ἃτνα {Π6. νιγῦπδ] 

ΤΠΘ “60. Ἰηβουῖβ ἀφίστασο ἀπὸ 

το Π65. ὑΥΠ]0 ἢ ΡῸΘ] 655. τὐλθηη αὐὐοην- 

φαγϊοα ὃμ αὐτάρκ. (οοτηρ. ποΐθϑ οἷν ἢ. 

1. 14) 84 οὐ ΜΠ ]ι. νἱ. 232) ἀπ 1] ον 

ΒΌΡΡΙΙΕΒ ; κέρδος ἐστὶν ἣ εὐσέβεια ἐὰν 

καὶ ἡμεῖς μὴ πλειόνων ἐφιέμεθα [516], 

ἀλλὰ τῇ αὐταρκείᾳ στοιχῶμεν, (ΒΟ... :; 

ΒΠΠΠ 1] ΟΥΙν ΟἾγυ5., ΓΓΠΘΟΡΗ. : “πὸ Ὠρανῦ, 

ΔΙΩΪΩ ΘνΘΡῪ ουὐνδιᾷ. τδηΐ, 15 Π 6 

ΟὨΪΥ ὕλαν τἹ οι, νυ ἤθη 10 ποῦ ΟὨΪΥῪ νγαμῦβ 

τοίη γγ μϊ ἢ 10 Πὰ5 ποὺ, 'υαὺ Πᾶ5 ὑπαῦ 

Ὑ ΠΙΟἢ τ αἶβθ5 1 ἃῦον νυ πδῦ 1ὑ πὰ ποῦ, 

Ὑ ἸΘΒΙΠΡΘΓ. 

ἴῃ Θυΐοον, 7168. ΝΟ]. 1. Ρ. 5175) ᾿ιᾶνϑ 

Ῥαρδπ ΔαῦπονΒ (866. δχχ. 

ΒΙΓΑΙΑΥΪΥ ΒΡοΙτθη οὗ αὐτάρκ. Ῥεΐην 

σαϊη; ὕπ6 ΑΡοβί]θ διββοοϊαίεβ αὐτάρκ. 

ἢ εὐσέβ., πα οἴνεϑ 016 τηθγθ δἰ σα] 

ὑγαῦ ἃ ΠΡ ΘΓ τ] ρΊουιβ εἰσ] Βοδη 66. 

αὐταρκείας] “ὁοοπέοηέοεϊη 6855, τοῦ “ Θ0ΠῚ- 

Ῥϑύεπου, Ηλι. ; " δε οϊογέϊα οϑὺ ἃ η1- 

1 π|5 βυαᾷ βογίθ οοπύθηύιθ, τπὖ Δ]16ηδ 

ΠΟ ἃρροίαῦ πθὸ αὐϊήητδιη οχύνα 56 

ααεογδῦ,᾿ «΄ αϑύϊῃ, ἦτ ἰ06.: ΘΟΥρΆΓΘ {Π6 

ῬΘΥΠ ΡΒ 5115 ὉΠ τον οχϑοῦ ἀθ ἢ μ1 0 

οἱ (ἰετ. ἍΙΕΣ. ΘΟ ΠῚ, Ὁ] τ. 

Ῥ. 2417 (Ρου[ογ), αὐτάρκ. ἕξις ἐστὶν ἀρκου- 

μένη οἷς δεῖ [5886 Ἐ501.5}, καὶ δι᾿ αὑτῆς 

ποριστικὴ τών πρὸς τὸν μακάριον συντε- 

λούντων βίον. ΤΠ6 Βιι δ᾽. σου τ5. ἀΡΆΪΗ 

ἴῃ. 2 ὕοτ. ἴχ. 8, βυύ οὈ]θούϊν ον, 561}. 

“Βα Ποίθπου, "--ῶὰ πιθδηΐηρ ὙὙ] 10}: Ο0Ὁ- 

γἱΟΌΒΙΥ σοι] ποὺ 6 Βα] 8. Ὁ]6. ἴῃ ἐπ 6 

Ῥτεθθηῦ οᾶ58; αὐτάρκης οσουτ5 Ρ]Π], 
γος ΠΟ 

γ. οὐδὲν γάρ] Οοπβιτηδύϊοπ οὗ ὑπὸ 
Ῥτθοράϊπρο' οἰδβθ, Ἔβρθ ον οἵ {Ππ6 Ἰαϑὺ 

γον β ἴῃ ἰὖ, μετὰ αὐταρκείας. ΔΒ νγ»6 

Ῥτουρπῦ πούμίης ᾿ηὔο ὑμ6 νου], ἀπά 

85 ὉΠπᾶὺ νΟΥῪ ἴδοῦ Το ἦθυβ {Π}6 ἸΏ ΓΈΓΘ ΠΟΘ 

ΤῆΟΤΘ ὑπ ΡΟ Δ Ὁ] ὑΠπαῦ νγ8 Β8)8}] σα Τ 

πούβτησ' οτὖῦ (ΘΟΙΡ. «ΓΟ 1. 21), Οὔτ τθ8] 

ΒΟοῦτοΘ οἵ σαΐη τη δῦ Ὀ6 βοιηθί ὶηρ' Ἰῃ- 

ἀορεπάθηῦ οἵ νοῦ 15. Ἰη τοῖν Πα 11- 

τοῦθ, ὥστε τί δεῖ ἡμῖν. τῶν περιττῶν 

εἰ μηδὲν μέλλομεν ἐκεῖ συνεπάγεσθαι; 

ΤΠΘΟΡΠ. : υγα ϑηΐογθα {πη6 νου] νι 10} 

πού ϊηρ, ν)6 588}1 Ιθᾶνϑ 6 νου] νυ] ἢ 

ποῦμιησ, ΠΥ 5Ππου] ἃ 6 ὕπο ΟΥ̓Δ 

ΔΙΓΘΥ ὑγθαβα 88. 50. ΘΒΒΘΏ ΠΥ ΘΑΡΌΠ]Υ 

δα ὑναμπβιθονυ ἵ οὐδὲ ἐξενεγκεῖν 

κιτιλ.} να αἶδο οαπποί ἑαΐμα αην ἐδίηῳ 

οὐ ;᾽ {1686 ψψοΓ5 ἃ γΘ ΟἸΘΑΥ]Υ τη μαῦϊο, 

δηα οομὐαϊπ ὑπ 6 Ῥυϊποῖρα! Ὁπουρ)ύ: 

“φχοαθῦ παῦατα τϑἀθιπίθιη ϑιοαῦ 1η- 

ὑγαπίθηη,, ἔθηθο. Μρίϑί. 10 18 

1:18. ᾿παῦϊῦγ ὕο ὕδῖκο δὴν ὉΠ 1 Π 0 ἈΥΤΔΥ͂ 

ΟΖ. 



ΟΣ ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

’ὔ 

9 σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. Οἱ δὲ βουλόμενοι 
κ᾿ 5 ᾿ 9 ᾿ Α [) ἜΣ Ω 

πλουτεῖν εμπιπτούυσιν εις πειρασμον Και παγίδα και ἔπι- 

ὙΠΟ. {πη ηθ5. ὑπ6 τηοϑὺ ργϑούϊοδὶ 

ἀΥρατηθηῦ ἰὸν ὅπ χα οὗ {Π6 ἃ5561- 

ὕϊοη. Τῇτννϑ οουΠᾶ ὕαϊτ δ υυμϊηρ᾽ οὐὐ 

ὑπθγθ σοι] θ6 ἂπ 6πα ἰο αὐταρκεια; 

ΟἿ Ῥγοβθηῦ πα Γπῦαγε Ἰοῦβ νου] θ6 

ἔθὶῦ ὕο Ὀ6 ἴοο ο]οβεὶν ἀβρεπάθηῦ οη. θᾷ ἢ 

ΟΥΠΘΡ [ῸΓ τι ο δοαπΊθ506 ρα Ι ΘΗΌ]Υ 1ῃ 

ΔΗ ἀϑβσηΘα βύαθθ: ροῦν τοὐέλ, σοηέογιέ- 

φιοηΐ νγουϊὰ ὑπθπ ρον πὸ σίθαῦ πο- 

ρισμός. 

ὃ. ἔχοντες δέ] “διυέ ἐῇ ττὁ ἢαυο;" 

ΘΟΠαΙ ΟΠ] τηθιηθε1 (οοιηρ. Το ]45. 

6». ὃ 505), ἰμ το ποϊηρ' ἃ. ῬΑ ΪᾺ] οοη- 

ὑγαδὺ ὕο νμϑῦ ργθοθάθϑ: ὑπὸ δὲ 15. ὑππ|5 

ποὺ ἴογ οὖν, ὥγυ..--- ρᾶγῦϊοϊθ ΒΟ ἢ 

νοι ἃ οἷν ἃ αἰβδσθαῦ ὕπνη ἴο {16 

Ββὑυωἰθιη βηΐ, ---5Ὁ}}} 1685. δαπὶνα!θηῦ ἴο 

καί, Ααἰ., Ὀπὺ ροϊηΐβ ὕο ἃ βιιρργεββϑάᾶ 

ὉΠπουρῦ βυροθδίθα Ὀγν οὐδὲ ἐξενεγκεῖν 

κιτ.ὰ. ; “ϑοηιοί ἑν Δ αἰ ΘΙ Ὁ]ουι5. νγϑ σαπιϑὺ 

ΟΟΥ ΔΙΗΪΥ πᾶν 116 6 ἃΓ6. ὅν ὑ}}15 

ψνοΥ], δι ἐξ᾿ ὅθ. ΤὴΘ ορροβιίνθ 

ἴοτοθ οἵ Ὁπ6 Ῥᾶυ 1016. 15. ὑΠπ|5. ΡΓΟΡΟΣΙΥ 

Ῥτγθβουνϑα : “8161 1ῃ τηθηΐθ παθοὺ τ 

αποά τΈβρΊοῖθη5. ΟΡΡΟΒΙ ΠΟ ΠΘτη ἰυ ον, 

ἹΚΤούΖ, δόταγ. Ν' ο]. 11. Ρ. 3065, δοιηρ. 

ποῦύθϑ οὔ (ταί. 11. 11. 

διατροφὰς καὶ σκ.] “70οὐ απὰ εἰοίῆ.- 

ἔπ, Ὀοΐπ σουὰβ ἅπ. λεγόμ. ἴῃ ὑπ 

ΝΥ. Τὸ ργϑρ. ἴῃ ὉΠ6 ἔουτηοσ βυθβὺ. 

ΘΓ ΠΔΡΒ τηδ  Ὠϊπὺ αὖ ἃ ζιτ]ν σα βϊοϊοπὶ 

δι Ῥουιηαπθηὺ ΒΌΡΡΙν, οοηρ. Χρη. 

οηι. τι. 7. 6, τήν τε οἰκίαν πᾶσαν δια- 

τρέφει καὶ ζῇ δαψιλώς. ΤΠ Ἰαύίοδε 

Βα Ὀδύδην6 ΡΟ ΔΌΪΥ ΟἿΪν τϑίθγβ 

“ ΟἹ  ηρ",᾿ ΟἸΔΓΌμα., Αὐση., ποῦ ὕο “ 5116]- 

δι,᾿ ΘΟ. ({), ῬΘ116, οὐ ὅο βοΐ, ἃ 

υ]ρ. (Ὁ) “αὐἰρυ5 ἰδραπιαγν, 6 ἵν. ; 

0 5886 Αὐϊβίοῦ. δοϊἱέ. ντ1. 17, σκέπασμα 

μικρὸν ἀμπισχεῖν (ΝΥ οὐδὺ.), Δ ΘοΙη ρᾶγ 6 

ὕὍΠ6 Ρᾶξβαρθ οἰὐθᾷ Ὀγ οἱ] ουῦ οὗ ϑοχί. 

ἘΠΏΡΙΓΡ. ΙΧ. 1, τροφῆς καὶ σκεπασμάτων 

καὶ τῆς ἄλλης τοῦ σώματος ἐπιμελείας, 

ψν 618 1 ΒΙ ΠΗ] ΡΥ 065 ποῦ βθθιη πθοθ8- 

ΒΔΤῪ (ὙὙ10}} ΕΔ ΌΡΙΟ] 15) ἰο Θχίθηα (Π6 τὸ- 

ἔβγειιοθ : Β08 50 ΟἜγΥ8.» 811 0Π6 Ο].. Θχρο- 
ρ τ ν 

ΒΙ(ΟΥΒ, δα ΔΡΡΥ͂. 5'Υ., ἃ5 ἸΔυωοτδ 

[Ὀδσαπηθηὐ}} οὐοιγ5. ΘΙβθν ΘΓ, 6. 5. 

Αοὐβ χἱϊ. 8, ἰὴ ἀθῆμιθα τϑίθγθποθ ἰο ἃ 

σαγτηθπί. ἀρκεσθησόμεθα] “τ 
δηαϊ δὸ βαὐ᾿ θα ᾽ 0Π6 τι58 οὗ ὑπ6 Γαϊατθ 

15. 5110 }}}1Υ ἀου ὈὑΓα]. 

χοῦν ἐπιρογαίζεαϊ, ΟοιΠ., Αα{}..,--- 

ὑμποιρὴ 815 τπθδηϊηρ την ὐ 6 ἀδἔθηά- 

66, 566 ΔΥΊΩΘι;,, (7. 8.43. 5, Ῥ. 282, ΠΟΡ 

ΘύΘῃ εἰλίοαϊ, “νγ8 ουρῃῦ ὕο 6, ν'8 τηιϑῦ 

θ8 80,᾿ οομρ. Βϑιηπμανάν, ϑγηΐ. Χ. 5, 

Ῥ. 377:.---πὺ, 48. {Π6 Το] οντηρ' νθῈ8 

ΒΘΘΠΒ. ἴο. Βισθαθῦ, τηογ6 ΕΠ θἤπΊ ο]ΥῪ 

ιέτινο, διὰ ἃ5. βύαθπο τ ηδὺ ᾿ν11] 80- 

Τὸ ἄοοθϑ ποῦ 56 

ὕπ }}ν δὲ 7οιια το οοπδυϊθαίθ αὐτάρκεια ; 

“511 }} οἰ] 8 1 ἈΠΠγΙηδ16 ΔΙ] 14 Ἰη θη !ῦ 

Αροβίο!αβ,᾽ Τύβῦϊτιβ, πο ἢ Ἡδιητη, 

Τοΐευβ ὕο ϑυυ. (“ βιΠΠοϊθηῦ ἴο τι8 ἃΓ6 ἢ), 

ὙΉΘΓΘ ὑΠ1Ὶ5 ν]θν 15. Τ]Ο 6. ΤΟΙΘΉΪΥ 6χ- 

Ῥιβδβθά: 50 ΔΡΡΥ. Οσθθῃ, (7. Ρ. 27; 

δα 1)6 ὟΥ., ψὸ τοίεγβ ὑπ6 Γαΐασθ ἰο 

γι δῦ τηΐρῦ “απ ΌΪΥ Ὅ6 οχρθοίθα. 

ῬῸΣ ὑπ6 Ῥγδοῦϊοα] ὩρρΡὶἸοαὐΐοτι5 οὐ 6}|15 

ἰαχῦ 3588 1Ὸ ΒθιΊ 05 ὃν ΒΡ. Ῥαδύγοϊς, 

Τγον δ, Ν ΟἹ. 1Χ. Ρ. 44 54. (Οχῇ. 1.858). 

9. Οἱ δὲ κιτ.λ.}] ΟἸαβ5. οὔ ββύβοῃβ 
ΟΡΡοβδά ἴο ὕποβϑθ ᾿αϑῦ τηθηὐὶομπθα, 

ΟἸεγ8. ννΊῦ ἢ Π15. ἀδῖι8] δοιξθηθϑα 6815 

αὐὐδοηὐίοη ἰο βουλόμενοι; οὐχ ἁπλῶς 

εἶπεν οἱ πλουτοῦντες, ἀλλ᾽ οἱ βουλόμ.., 

ἐστὶ γ΄ρ τινα καὶ χρήματα ἔχοντα καλῶς 

οἰκονομεῖν καταφρονοῦντα αὐτῶν. 

παγίδα] “α 8πα)6,᾽ πιοῦ “5ηΆΓ685,᾽ Ξ'γγ. 

(οομρ. ΒΙοομΐ.), θαὺ “ὦ 5ηᾶγα,᾿ 501]. 

τοῦ διαβόλου, ν᾽} 1ο ἢ. 15. οί }]Υ αὐ ρα 

Ὀγ ΡῈ; ψαῖο,, ΟἸανοπη., ἃ]. ΤΉΘτα 

15 ΟἹ σοῦ 56 ἤ6ΓΘ ΠῸ ἕν δια δυοῖν (Οογα}): 

π Ἰατύθυ. βυιθϑύδϊνϑ βοιημθννῃαὺ βρθϑοῖ- 

ἢ65 δῃη ρδυ !οα]  Ζαα ὑΠ6 ἕοστηθσ. ΤῊΘ 

ἔουτη ὑΠ6 ὑθιηρύδυϊοη ἀϑβιπθα νγὰβ ὑπαῦ 

οὗ δὲ ἐπίαγγίΐηγ ῬΌνΤΕΥ, ἴγοπι νν ΒΙΟἢ 

ἴῦ ννὰβ ποῦ ΘΆΒΥ͂ ἴου π6 οαρύϊνο ἴο οχ- 

ὑγϊοαῦθ ΠἸτηΒ6] Ε ; οομρ. ΔΙ ]16Ρ ἐπ ἴσο. 



ἐξΞ- -- Ὁ 

ΔΓ 5.9. 1: 99 

θυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβερᾶς, αἵτινες βυθίζουσιν 
Α ς [2 5 “ Α τ) [) 

τους ἀνθρώπους εις ὄλεθρον και ἀπωλειαν. ῥίζα γὰρ το 
ἤν - “ - ; 
πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόμε- 

ἀνοήτους] “70οΓἱ81.:" οο {Π6 ῬΥΟΡΟΓ 
τηθϑηΐϊηρ ΟἵὁἨ ἁ ὑΠ]5 ννοσα, δηα 105 αἰδβύϊηο- 

ον. ἤοπὶ ἄφρων δ ἀσύνετος, 566 

ποΐεϑ. οὐ (ταί. ΤΉΡΕῈΘ. ΠΊ55., 

γυΐσ,., ΟἸατοτα., Οοὐἢ., τθβα ἀνονήτους, 

δι ὙΥΠΟΙΙΥ ὑπ ΠΘΟΘΒΒΆΤῪ ΘΟΥΓΘΟΙΟΝ : ὉΠ 6 

188. Ἰπνοϊνϑα οἰθιηθηΐβ οἵ ν᾽ αὺ ννὰ8 

7οοϊϊδἢ, ἃ85. 611 85 ψν ῃαῦὺ τννὰβ παγῦία]. 

ΠΤ 

ΟἾγΥ5. ΘΧρ δ η8 015 ὈΥ δ1. Θππϑγϑύϊοῃ 

οὗ βθνθγα] βρθοϊῆο ᾿πβίύδποεβ. 

αἵτινες] “εὐλίολ ὠπιαοραὶ,᾽ “ βεοΐτ ἐλευ ;" 

εχρ απδύογυ οὐ ὉΠ 6 Τογθροϊησ ΘΡΙ [6 ὖ8, 

ΤΉΟΓΘ. ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ οἵ {π6 ᾿ἰαϑῦ; οἢ {16 

ἕοτοθ οἵ ὅστις 566 ποΐββ οἷν (ταί. ἵν. 2.4. 

βυθίζουσιν...εἰς] “ρέμηγο ἑπίο,᾽ “τὐλείην 

ὅν," ΟὨΪν Βοσο ἃπα Τιαϊ ν. 7: “ ἐμ- 

πίπτ....βυθίξ. ὑτιδῦϊβ στα αῦϊο,᾿ Βεηρ. 

ΤῊ ψογὰ, ἃ5 Κυριϑ βυροσδβίβ, “ ΒΌ1η- 

παϊῦ ᾿π Πηϊῦα οὖ ᾿ἸηΘ] παῦε Ὀ1118. Θ556. τηδ]ῶ 

ἴῃ αἴδ8 ργοὶ ριύ68 ἀδπίαιν ἀνϑι,᾿ Οὐ. 

ΜΟΙ. τι. Ρ. 367; ὕΠθγθ 15. ΠΟ ΘΥΘΥ Ὸ 

Ἰάθῳ οὗ “ρβυέθοθρβ ἐδ 1," ΠΟΙ 15. 'ῦ ἃ 

τιϑύδΡ ΠΟΥ ἔσοπι ἃ 5ῃῖ0 “ὑπ 15 Ια στα 

λει ἠογοηιοσέ ᾿πῦο {π6 βθϑ, ΒΙοοιηΐ,, 

ΝΠ οἰῦθβ ῬΟΪν. 11. το. 2, ψγογὸ ἐβύ- 

θισαν τὰ θὰ η8, ἃ5. ὕΠ6 γϑὺρ δἰνγδυβ 4068, 

ἐραυΒθα ὕο 5101, νυ ποὰῦ ΘΩΥ τεῖΐου- 

Θη66 ΨὙΠαύθυου 0 αγεοίϊοτ,. 

ὄλεθρον καὶ ἀπώλ. ] “ αοδέγ"οἰΐοη, απο 

»ρεναὐίον. ΤΠ ἴογοθ οἵ ὕπ6 οοπὶ- 

Ῥοιηᾷ ἔογιη (ἀπὸ τηλΥ]ς8. “ σοΙηρ]οἰϊοη,᾽ 

ΘΟΙΏΡ. ἀπεργάζομαι, ἃ]., Ῥνοϑῦ ἃ. ῬΑ]Π1, 

1. 85... ἀπό, Ἐ 4), πα τῆογο αὐβύγδοῦ 

φαστηϊηδύϊοη. οἵ {116 Ἰαύνευ. σγοσὰ, ρϑι- 

Βδ08 δῇονα ἃ αὖ ὑπαῦ ὦ οἸϊτηδοῦϊο ἴογοο 

15 Ἰηφοπαθα : ὄλεθρος (ὁπ {Π6 ὕθγῃπδ- 

ἰΐοη, 8686 Ῥοίι, δέ,  ἴογδβοῖν. Ν᾽ ο]. τι. Ρ. 

555) 18. “ἀεοβύγαοθοι᾽ ἴπ ἃ φΘΠΘΓΑΙ 

5886, Ὑγ]ΠΘῦΠ νυ οὔ δοούϊψ οΥ' βου ; ἀπώ- 

λεια Ἰῃὔθηβι 85. τ ὈΥ Ροϊῃυϊπηρ τηδῖη  Υ 

ἴο ὕπ6 Ἰαύίθσ. Ὄλεθρος 18 τιὸϑὰ ὃν δῦ 

Ῥδα] δ]οπθ, 1 ον. ν. 5, ὀλ. τῆς σαρκός, 

1685. ν. 3, αἰφνίδιος... ἐφίσταται ὀν., 

ὙΠΘΓΒ 10 ροϊπὺβ ᾿που8 ἴο ἐθηιροναΐ ἀ6- 

βύγαοίίομ, 8η4 2 1685. 1. 9, πθτ ὉΠ 6 

δρυμοῦ αἰώνιος 15. ΒΡΘΟΙΔΠ]ν δα δα ἰο 

Βαρρογῦ 1(5. Ὡρρ!τοαύϊοπ ἴο ἡπαΐ “ρεν- 

αἸοη.᾿ 

το. ῥίζα] “α γοοΐ,᾽ ΟΥ̓ ῬΕΥΠΔΡ5 ταῦπο 

“6 τοοῦ, Οορῦ., ὑπΠ6 δΌβθποθ οἵ ὑπ 

ΔΥΟΪΟ]8. ΡΥ ΔΌΙΥ ποὺ ᾿θανίησ τ το "6 

ἴτρ] 1684 ὑπαῦ ὑπογθ ἃν. οὔθ ψνἱ0 68 

γΠΙΟἢ ταῖο ἃῦ θ6 ἐθυπιθα ἡ τοοῦβ οἵ 841] 

ΘΥ115᾽ (64. τ, οοτηρ. ΜΙαα]οίοπ, (γ. Α γἱ. 

1Π. 4- 1, Ρ. 51 854.) Ὀαὺ ΒΠΉΡΙΥ ΠἸπ8Ρ- 

ῬΘδυπρ ον πο ἤο ὑπ6 τι]θ οὗ βαθ]θοῦ 

8} 4 Ργθαϊοαῦθ ονθυυ]αϊησ ὕΠ6 Ἰὰνν οἵ 

“ ρογτϑϊαὐϊου ̓  (ΔΜΙΠΊ4]. 4. γ͵ὲ. τιτ. 3. 6); 

ΘοΙηΡ. Τυγϑῖαβ, ὁ (ἰ. Εναϊοδίδ. ὃ 7, 

Ῥ. 92, ἐπειδὴ δέ μοι ἣ μητὴρ ἐτελεύτησε, 

πάντων τῶν κακῶν ἀποθανοῦσα αἰτία 

μοι γεγένηται, Ἰ)επιοβίῃ, 6 ἤῆεγαίορ. 

8 28, Ρ. 208, ταυτὴν ἀρχὴν οὖσαν πάν- 

ΤῊ Ἔχ ηρΡ]6 πἀτρϑὰ 

Ῥγ ΑἸτονα (1 ογ. χὶ. 3) 15 ποῦ {ὉΠ]Ὺ 1π 

Ῥοϊηύ, ἕοσ. (1) {Π|6 ἈΡΌΙΟΙ6 18. Ἰηβουίεα ἴῃ 

των τῶν κακῶν. 

{π6 Πτβϑῦ τπθι ον, δια] (2) ἴῃ ὉΠ6 βθοομά 

τη ΘΠ 061 ὕΠπ6 ΘΌνθυπθ βυιρδύδηϊ να 15 

ΔΠΔΡ ΠΡ ΟΙ 5, Ὁ ΗΠ 1ῃ ὕΠ6 ὑμ|γὰ ἃ ῬΤΌΡΟΓ᾽ 

Πᾶτηθ. [πῃ ΠΠπβ τ αύϊοη. οὐ {6 σϑηθγα] 

ἕοττα οἵ 0Π68 δχργοββίοῃ, οοπρ. Ρ]αῦ. 

66 1Ὁ. Εάνιο. ὃ 7. πηγὴ καὶ ῥίζα καλο- 

καᾳγαθίας τὸ νομίμου τυχεῖν παιδείας. 

ἡ φιλαργυρία] “ἐπε ἰουθ οΥ πιοπον ,᾿ ἅπ. 

λεγόμ. ἴῃ {π6 Ν. Τ' ; {116 δ ]θοῦ. οσσαΓΒ᾽ 

ὕνιοθθ, [μι χνὶ. Γ4, 2 Τ πη. 11..2. ΤῊ 

κιηάνθα θαῦ τότ σθποσὰ ἃπα δοίϊνθ 

βίη πλεονεξία 15. ὑπαῦ νγῃῖο ἢ 15. ἀννοὶῦ, 

Οη {μ6 

αἸδοϊπούϊοπ Ὀούνγθοπ ὕ[Π6886 συν 5 ὑν ΒΟ 

Βοννανοῦ 18. δἰτηοδῦ 586] - 6 ν] 460) 566 

ΤΎθηοΝ, ϑγηοη. ὃ 24, θαῦ ΘοΙΏΡ. πούεβ 

οὺ βρη. ἵν. το. ΤὴΘ. βϑῃθπηθηῦ 15 

1Ππδύταῦθα Ὀγ υΐοον, 7168. Ν᾽ ο]. 11. Ρ. 
1427. ἧπ τινὲς ὀρεγόμ..] “τὐλῖολι 

8οηϊ6 γϑαιογιίτγ οὐνέ αὐίον. (Οὐοτητηθηίαᾶ-. 

ὍΡΟΠ ΒΥ͂ ὕπὸ βδουθα υΥῦΘ 8, 
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ς , 5. ὯΝ -Ξ , ᾿ 
νοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ 

πειραν ὀδύναις πολλαῖς. 

1 ΣΣὼ οι, ὧδ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ταῦτα 
“ , Α , τὶ ’ 

φεῦγε" δίωκε δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, 
, 9 [᾿ ε ,ὔ “. [ 

πιστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραῦὔπαθειαν" 

ὕουβ βανθ ἀνοὶῦ πο ἢ ἀροὴ {Π6 ἱπηρτὸ- 

ΡΥΪοέν οὗ {16 ᾿πηὰ 58, 10 Ὀοὶπρ' ἀββουύοα 

Ὁπῶῦ φιλαργυρία 15. ᾿ύ56 1 δ) ὄρεξις (1)6 

Ὑ.). 

ΓοΟῦ]ν οογγθοῦ, αὐ 1 0Π6 ραδδίτ6 παῦατθ 

οὗ φιλαργυρία (5866 ΤΤΘπΟἢ, ὦ. 6.) Ὀ6 

ΤΟΙ ΘΙ 6 γι, [μ6 νἱοϊαύϊοη οὗ {πῸ 

ἰτηᾶρθ Μ01] Ὀ86 655. ἴο]ύ. 

ΤΊ Ἰῃηᾶθ 15. σου θα! ]γ πού Ροτ- 

πάον ΔΗΥ͂ 

οἰγοστηβύδηοε5 ὀρεγόμενος οαπιηυὖ θ6 οοΥ- 

ΓΘΟῦΥ ἰγϑηβιαύοα " Θ᾽ νη ὑποιηβῖνθϑ 

Ῥοῦῃ Πουθ, οἢ. 

111. 1, 84 Ηδθ0. χὶ. τό, 186 οτ]Ὺ ρᾶϑ5- 

ΒΑΘΟΒΙα ἴΠ6Ν. Τὶ νυ μοσὸ ὑπ 8 σου ΟσΟΙΙ Ὲ, 

ὠρέξατο (ὥγι. ἍΝ δ]; 

“ΘΟΠΘΟ νύ, ἦ ἀοϑιἀθυαν!ῦ᾽) 15. ΒΠΏΡΙΥ͂ 

ἂρ ὕο,᾽ Βεηοίβοβῃ., ἃ]. 

“ἀεβίγθα,, “ οογοϑύθα," ᾿ἰὔθ γα }]}ν  τοδομοα 

οαὖ ὑπΠ6 πᾶμ 5. ΦΆΘ ΟΥΥ 0 ὕδΚθ :᾿ ΘΟΙΏΡ. 

Τ)οηδ]ά5. Οναέγί. ὃ 477. ἡ {86 ἀθι1- 

γϑύϊοη (ὀ--ρεγ, Θορ. “τοῦῸ), 8568 

Τ)οη81.15. ἐ., ἁπαὰ Ῥούῦ, Δ γην. ΤΠ ογϑοί,, 

Δ ΟΙ ΤΡ. 210, ΟἹ: ΠΡ ΡΣ τ67. 

ἑαυτοὺς περιέπειραν) “ρίέογοοιί ἐϊθηι- 

δείνοβ ἰμγοιἦ,," ἅπ. λεγόμ. ἴῃ Ν.Τ'; 

ΘΟ. Π110; ὧν Ἡἰασο: ὃ ὁ, ὙῸΙ: {πὶ 

Ρ. 517.(64. Μδηρ.), ἀθρόους ἀνηκέστοις 

περιέπειρε κακοῖς, ἃ {πΠ6 ΘΠ ΘΡΟ 5 

ἐπιβύδ ΠΟ685 οὗ ἃ 5: ΠᾺ}]} 8} τ ΘθΆ ΠΟΥ ΟΔ] τ|56 

ΟΟἸΙΘοίο ἃ Ὀγ Βαίοον, 5. ν. Τὴ6 ΡιῈερ. 

περὶ ἀο65 ποῦ Π6γθ ἀβδῆμπθ {π6 τούϊοη ἃ 5 

ὑαἰκῖηο ΡΙαοθ ἡ του π᾿ οὗ ὁ θουθ᾽ (“ αη- 

ἀϊασδααε,᾿ Β6Ζα), αὖ οοη ν ΘΥ5 ὕΠ6 ἰάδθὰ 

οἵ “ριδϑγοϊπο,, “ ροίησ ὑῃγοισ},᾿ -ττῷ 

Τα ΘΔ Ή]Ὼ σ᾽ Ὑ76}} πη] η δῖ πΠ6α Ὀγ 1)οπα]68. 

ΟΥγαίψι. ὃ τηὴ8 ; ὁοηρ. [μποϊδη, (ἰαἰί. ὃ 

2, κρέα...περιπεπαρμένα τοῖς ὀβελοῖς, 

1)1ο4. 510. ΧΥΓ. 8ὃο, λόγχαις περιπειρό- 

μενοι. Τὴο ὀδύναι ΠΘΓΘ τηθηθ]οηθ Δ 

ῃοῦ ΠΟΥ Οὐὔνναν 6 ν1}5 (( ΘΥὰν ΒΒῚΠη 8 

Δ ]ὰ ἢ π]7115. ΒΈΘΟΕΠ]],᾿ ΕΒΙ1 5), ΠΟΙ ΘΥΘ ἢ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

ς ᾿ , 
εαὐυτους πέεριίε- 

ἘΌΙΟ αἴθ τυἱρῦὺ- 
ΘΟΙΒηθ85. 86 (Ἰ"ν}5- 
{ἴῃ νἱνίπθ5, Πρ] {116 
ϑοοά ἢσμῃῦ, δα ἴῃ 
ΟἸΒῸ 5. πᾶ 86. ΚθοΡ 
ἯΙ1Ι5. ΘΟ 5, ΘΥ̓Θ ἢ 
1111 Ηβ5 β]Ἱογίοιιβ θοι- 

ἸῺ ; ΒΊΟΥΥ ὕο Ἡλι ; ΔΙηθη. 

πὸ Δ ΧΙΟΒ. Οδ 65. (.} ἀβ611.} ΟΥ 8516 85 

(Οπυγ 8.) νυ ΟΠ. ἀΘΟοΙ ρδ ΠΥ φιλαργυρία, 

Ῥαῦ τοῦθ ῬΓΟΌΔΟΙν ὑπὸ σηαιοίηβ οΚῦ 

ὁοτυϑοΐοηοο, -- “ΟΠ ΒΟΙ ἢ 188 46 Π18}6 Ρα 015 

την θμ 15, Βοπρ,, ΤῈ6 ψογὰ ὀδύνη 

(Ομ μθτθ ἅμα Πσοτη, ἴχ. 2), ἰῦ την θ8 

ΤΟΙ Θ, 15. ποὺ αἰογίνοί ἴγοιη ὁδούς 

(ΒΙοοιηΐ.), Βαῦ ἔνοι ἃ τοοῦ ΔΥ- (θοηρ. 

δύη), νι ἃ νοννεὶ Ργθῆχ ; βεαὲ Ῥοίί, 

ίψην. Πογδοΐι. Ν οἱ. 1. Ρ. 210. 

ιτ, Σὺ δέ] “Βυὲ ἐμου,᾽ ἴῃ ἀϊδοϊποῦ 
οοπὐγαβῦ 0 ὑΠ6 ργθοθα]ηρ' τινές, ν6Γ. ΤΟ. 

ἀνθ. τοῦ Θεοῦ] Τῦ 15 ἀοαθύξα] μοῦ Ποὺ 

{115 15. ἃ ΟἸΠοΙΔ] ἰθυ τη (86. “᾿πε  Π 1 Π- 

οἷα. 1)6],᾽ Βδηρ,, ὉὐΠΟΝ δδηλξ, οοπι- 

ῬεΠΘ 2 Βοῖ, 1. 21); ὉΣ ΤΠΕΓΟΙΥ͂ ὃ᾽ ΘΘΠΘΙᾺΪ] 

ἀδβιοπαῦοη. ΤΠ ἔοντηθν νίαν 15 ὡδορύ- 

δά Ὁγ Τ]θοά., πα 15 σου αι] Ρ] αβὶ- 

Ὁ]16, 88. ὅπ δυϑησα δύ᾽ οἵῆοθ (2 ΤΊ τη. 

ἵν. 5) ἴπ ὅπ Ν. Τὶ ταῖρμῦ θ68 ἔα] 
οοιη ρα 10} ὑπαὺ οὗἩἉ Π6 ῬιῸρ μοῦβ ἴῃ 

{πὸ Ο. Τ᾿. : ὃ5. βόνθνον {πὸ οοηὐθχῦ 185 

ΟΥὁἨ ἃ Ροιθοῦ Υ σαπθιὰ] ομαγϑούθν, τὖ 

ΒΘΘΠῚ8. θύοι ὅο οἷν ὕΠη8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ὃ 

ΤΩΟΥΘ οχίθη θα γϑίθγθηοθ, ἃ5 1ἢ 2 ΤΊ"), 

1]. 17; ΘΟΡ. ΟἾγυβ., πάντες μὲν ἄν- 

θρωποι τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ κυρίως οἱ δίκαιοι, 

οὐ κατὰ τὸν τῆς δημιουργίας λόγον ἀλλὰ 

καὶ κατὰ τὸν τῆς οἰκειώσεως. 

ταῦτα] ΤΠ τοίθλθποθ οὐ ὉΠ15 ῬΓΟΠΟ ἢ 

15. Τθα θη Ὁ] γ ὦ τηδύδον οἵ αἰ ἘΠ α]ὺν ἴῃ 

ὑμ15 Πρ βυ]θ : 1ὖ ΒΘ 5 66 πηοϑὺ πϑῦιι- 

ΤΆΠΥ ἰο ΤΘΙῈΡ ἰο γϑῦ. 9, 10, 1.6. ἴο ἢ 

φιλαργυρία διὰ {Π6 Θν1]} με] ποῖρ85 πὰ 

τϑϑα 5. ἀϑϑοοϊαϊθα νι ἢ 10, “ἀν δι δὴ 

εὖ ρΡϑοσδίῷ 85 ὁΣ 1Π]ὼ τϑάϊοθ ργοοθ- 

ἀπμπῦ, Εἰδύϊ 8, δικαιοσύνην] 

“γ) ψ]ιἱθουιδηι.58.,᾽ ποῦ ΤΩΘΓΘΙΥ “ 7π50166,᾽ 

Ῥαῦ οἰὑ Ποῦ {116 νἱρῦπθ νυ Π]ο ἢ. 15. ορροβθὰ 

ἴο ἀξικία (οι. γἱ. 132), ἀιὰ τὸ ἐπ8 



τ αν. οῦ 

5 ; Α Ἂν ΝΝ 3 “ “ ’ 3 “- 

ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ 15 

ΒΘηθ γα] θη ἀβ ΠΟΥ οὗ {Π|8 Ῥουγοβ οὗ δυ]] 

(2 Οὐοτ. χὶ. 15), ΟΓ, 48. ΔΡΡΥ. πεσθ δηά 

2 ΤΊμ. Π, 22, 111. τύ, 1 ἃ ΠΙΟΥΒ “6 πο 8] 

56η86,.-τἱοηῦ οοπαιπιοῦ Θομ ον Δ 0]6 ἴο 

ὑπ ἰὰνν οὗ αοα᾽ (2 Οογ. νἱ. 1.4, θοιηρ. 

ΤΌ. 1]. 12); 5866 Ββαββ, 7λόοϊ. Οἠγόέ, 

1Υ. τύ, ὟΟ]. 1. Ρ. τόρ, [5ὑδειϊ, Ζελνῦ, 

1Π. 1. 2, Ῥ. 100. Οπ {86 Τη018 5011} Ὁ 

ἀοριηδίϊο τηθϑηΐηρ, 5686. {π6 Θχοθ ]θηῦ 

ΤΟΙΠΔΤ 5 ἴθ Καοχ, “εηιαΐη8, ὟῸ]. 1. 

ἴθ. Ὡς πίστιν] “7υϊέλ,᾽ τὰ 

105 πὰ] ἐπθοϊορῖοα] 5θη886 (ἥπερ ἐστὶν 

ἐναντία τῇ ζητήσει, (ἸΡγ5.), ποῦ “Β46- 

Πύγ,᾿ “ 416. οἰῃζθίπθ ἢ βῦΠομΠ6 ῬΗΪομὺ 

66} Π του, [ΠΕ 061; πρήπῶς τι. τὸ Τὶ "- 

92, πούθ. τη ὑπομονή, “ΡΘΙΒθνυθυθῃ ϊα,᾽ 

ἔσαν Ρδύϊθποθ᾽ (“ πἸδ]ογπι ἔου 5 ἰο- 

Ἰθυϑϑϊα, Οτοῦ, οὐ ἤοην. νἱ1ϊ. 25), 588 

Τποίδ5 Οἡ 2 Ἴ7γην. 11. τὸ, 8π8 οπ 7ΊΪ. 

1 2; πραὐπάθειαν] “πηεε"- 

η1688. ΟΓ λεανὲ οὐ ζοοίἰηγ8,7 ἃ ψοτγὰ οὗ 

ΤΆΤΘ ΟΟΟΌΡΙΘΠΟ6 (Ρ.1]ο, εἷδ Α ὐγαῆι. ὃ 5}, 

ΟἹ. τῶ Ρὶ 91, Ισπαῦ, 77. 8); Ἀπ 

ἃ ἅπαξ λεγόμ. ἴῃ {16 Ν, Τ'΄., Ρουθ ΡΒ. 

ΒΠΟΉΟΠΥ ἸΏ Βρβοῖῆς ὑπδη πραὕτης, 

5011. πραὕτης ὅλων τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, 

ΟὐΟΥΩΥ πη ἰοθ. ΤἼ6 τϑδάϊηρ οὗ ὑπὸ ἤεο. 

πραότητα (Μι ΚΙ, [πραὔτ.,. 1} 41]: 

81.; ΟἾ τ γ5., ΤῊ ΘΟα.) πὰ8 ΘΥΘΙῪ ἈρΡΡθδγ- 

8106 Οὗ Ὀθίη σ᾽ ἃ ΤΉΘΓ6 σογγθούϊον, πὰ 

ἰβ σϑ]θούθα θνὸμ Ὀγ ϑολοίς. ΤῊΘ 

γίνύαοβ ΠΟΤῈ τηθη 101} 6641 5661 ἴο ΟἹ ῸῸΡ 

Ὁπειηβοῖνο5 ᾿ἰπύῦο ρδῖγβ; δικαίοσ, δα 

εὐσέβ. Ἰνᾶνϑ 0π6 νι Ἰ680 τ᾽ ΐοπβ, ροϊηὺ- 

ῃ»" [0 ΘΈΠΘΓΆΪ ΟΠ ΌΓἸΟΥ ἰο οα 8 Ἰανν 

δη ἃ ρυδοῦϊοα] ροῦν ; πίστις πὰ ἀγάπη 

δῖΘ ὅῃ8. ἔππαάδτηθηῦα! Ρυϊποῖρ]ε5. οὗ 

ΟΠ τΙβυιδηϊῦυ ; ὑπομ. δὰ πραὔπ. {Π6 

ῬΕΙΠΟΙΡΙ 65. ον πο ἃ ΟΠ τ ϑύϊαι οαραὶ 

ὕο δοῦ ὑονγασ 8. Π15 σι ΠΒΆΎΘΙΒ5 Ἀπ οΡ- 

ῬΟπαμίβΒ ; οοηρ. Η αὔμου, 'ΓΠ6 δυύϊο]θ 

15. ποῦ ὉΠΟΟΠΜΠΟΗΪΥ ΟΝ] 64 Ρεΐοτγ 

διβύγαοῦ ΠΟΙΏΒ, 8566 6ΧΧ, ἴῃ ΝΥ ΠοΡ, ΟὟ. 

ΤΩΣ 1, ΒΡ τοῦ. 

12. τὸν καλὸν ἀγῶνα] “ἰλ6 σοοὰ 

δέν 170.) Ἡλι. ; ὑπ οοηύεθῦ ἃπὰ 

Βύγιο 16. Ὑγ]0 ἢ ὑπ ΟΠ ἰδίῃ Πὰ8. ἰο 

τηδῖη δα ἀραϊηϑὺ {Π6 νγου], {ΠπῸ6 Η68]:, 

δη6] {Π6 46 ν1] ; σομρ. 2 7]. ἱν. 7. [ὐ 

15 ἀοα Ὀὑ{Ὁ] Πονν ἔδυ {Π6 τηϑίδρ]ιοι: δ θὰ 

ἔγοπὰ ὕΠ8 σῬ 65 15 ὅο 6 τηϑὶπ αϊη θα ἴῃ 

0818. νϑῖβθ. Οὐδιμτηδίϊοαὶ οοπβι (ον ἃ- 

ὕϊοη8. Βθθῖὴ σου  Π]Υ ἴῃ ἕωνοαιν οἵ {Π6 

ἰτῦο ἐπι ρον αίνε8. (μθγα, οὰ δοοουμῦ οὗ 

ὑΠ6 Θϑιμρῃδῦϊο ἀβυπάθθοη, τυϊυμουὺ καὶ) 

θϑῖπρ’ θοὐ]ῖ τοἕθυγθα ὕο {Π6 τηϑία ρου θὰ} 

οοηὐοδῦ, “βύγῖνθ ὑπὸ σοοα βύιἴο, ἀπά 

(ἃ 1Ὁ ἀπαὰ Φῃτοαρ] 10) βθῖζθ Βο] ἃ οα 

οὔθ γῃΔ] [1}6,᾿ ὙΥ ΠΟΥ, ({).. ὃ 4.3. 2, Ὁ. 270: 

10 18. ΠΟΥΘΥΘΙ ὙΘΙΎῪ ἀοα υ[Ὁ] ᾿] ποτ’ 

ὑΠ|6 τϑιη Ἰππο᾽ ΘΧΡΓΘβϑίομξ, καλεῖν (ὁ 8 

Ὀγ {Ππ6 ργζοο3) ἐνώπ. πολλ. μαρτ. ({μ6 

Βρϑούδθουβ ἢ 588ὲ86 Ηδιητηοηα ἐη ἰο0.}, οΔ ἢ 

ἔδιυ]γ θ6 τεσαγάοα ἃ5 ρανὺβ οὗ {Π6 οοῃ- 

ὑϊπτιθα πηθύαρ μοῦ, [πὶ εἰς ἥν, ἃβ 6 ὟΥ. 

μὰ8. οὔβογνϑά, ὕμευθ νοι] ἴῃ χοῦ 6 

8. ΠΩΡΤΟΡΓΙΘύυ ; αἰών. ζωὴ 15. ποὺ {86 

σοηῃΐθθῦ οὐ ὑπ6 ἃγοιια ἐμέο νυ μῖοῃ {Ππ6 

σοι θα αὖθ ὑγοτθ ΟΔ]16 6], θα ΠαΒ {π|8ὺ 

Ῥθθη τορτγεβθηΐθα 5 ἐπ βραβεῖον πὰ 

ἔπαθλον (ΤΠ ΘΟΡἢΝ.), [Π6 οὐ]δοῦ ἴοι νυ μΊοἢ 

ὍΠΟΥ σψγϑιθ ἴο οομῃίθη. Ιλ ]ὰν Ραὺ 

ΤΗΟΙ8 5:15 ὕδ ποι] Δ] 505 ὅο 6Π6 ΟἸ γι ὶο 

σοηὐθδίβ ΟΟομ" 11 ΟΣ ΟὟΓ. ἰχ. 2. 56.; 

ἘΠῚ] τἰῖ 12: ἐπιλαβοῦ) “ἰαν 

Λοίώ οΓ,᾽ ΟἿΪΥ Ποτθ ἃπα γεῦ. 1 ἴῃ 

δῦ ῬῸ} 5. Ερρ., [τεθ {ἴπηθ8. ἰὴ Ηδρ., 

Δα ἔγθα θη υ]Υ ἴπ δύ Γπαῖτο; Οτοῦ. οἰἐθα 

Ῥχον. ἷγ. 13, ἐπιλαβοῦ ἐμῆς παιδείας, 

μὴ ἀφῇς, ὕο ψΜΒΪΟΙΝ ννα τπδν δα 77] αγέμ᾽.. 

7]χηαΐ. 4, ὡς οὐρανοῦ μέλλειν ἐπιλαμ- 

βάνεσθαι. 6. οἰδηρο ὕο 0π6 ΔΟΥ, 

1πηρου. πηαϑῦ ποῦ 6. Ἰεἐ πηποὐϊοϑα ; 10 

γγὰβ 016 φΔοῦ ἴῃ [π6 ἀγών ; 566 {Π6 δχχ, 

ἴπ Ὑγδ, (07. ὃ. 45. 4; Ρ' 281. ΠΠΠ6 

πιδια] ΒΘ ΘΠ 66, 7786 Ῥγ65. ἴτηρϑγ. ἐβοη, 

8ΟΤ. ᾿Πρ6 1, (ϑ ἢ ὕπιδηπι, 7βοδιδ, Ρ. 235)» 

15. ἤθυθ ΟὈβευνϑα : ὑπ6γ8 ἃ. 6 Θχϑθρ οι 5 

ἸΟν ΕΥ̓ΘΙ, 6. 5. 1 ΟοΥ. χυ. 34. [Ι͂ἢ {πὸ 

ΔΡΡΙΙσαιοπ οἵ 0Π86 νϑὺ ὑμεγθ 18. πὸ 

ΠπηΡΙΟΡτιοὺν ; ἣ αἰώνιος ξιοὴ (0Π6 Θρ᾿υΠποὺ 

ΒΟ] Θιαριαύϊο ; 566. πούβϑ οὴ Ἂἢ,. ἷ. 
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- ΡΣ Ἐς - 5ύτο ἀν 79, , χε ταῖς , Ἢ 
τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης, καὶ ὡμολογήσας τὴν 

15 καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. 1Παρ- 
,ὔ 3 , “ “ “ - Ν 

αγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ζωογονοῦντος τὰ 
’ « δ 9 “- - , ἔτ ον 

πμαντὰα Και Χριστοῦ Ἰησοῦ του μαρτυρήσαντος ετι 

8) 15. μοὶ οαὖ ἴο ι15 88 ἐΐ6 ργῖξο, ἐΐ6 

ΟΥουῦη, ὑγΒ]οἢὴ ὕπ6 Του ψ1}} οἷν ἴο 

Ππ086 ὙΠῸ 86 Ἀ10} {Ὁ τπιηΐο ὑπΠ6 απ ; 

ΘΟΙΏΡ. «[81Π168 1. Γ2, ον. 11]. το. 

καὶ ὡμολόγησας] ὁογυ- 

7,ε58εἰ5ὲ,᾽ οὐ “ηιαοίοδὲ σοη. ο7,᾽ ὅτο., τπιοῦ 

4 μαϑῦ πηδάθ,᾽ Βοιοϊοῖ, Πίηίβ, Ρ. 121,--- 

“απα ἐλοιῖν 

8διῃ. ἱποχϑοῦ ὑγαηβιαύϊομ ἴον νυν Ὦ1ο ἢ. ὑπ 6 6 

ἰ8 ΠοσΘ ΠῸ Ἰαϊοτηδύϊς πϑοθβϑὶύυ. Καὶ 

185 ἰδ. βίη ρ]86. οορυϊαίνε ρόνου, δηα 

ΒΕ ]οἶπ5 ὅο {Ππ6 ἔογθσοϊη σ᾽ ὑγΟΓ 5 ΠΟΥ ΠΟΥ 

δια οο-οταϊηαίθ στουπαὰ οἵ ϑηοουναθο- 

τηθηῦ δηα οχπογίύαϊιοη ἢ “ὕμοι σψνουῦ 

ΘΔ 16 4 ἰο οὔθγηϑὶ [{{86, απ ὑπ οὰ τη οβῦ 

6π6 ροοά οομἔθβϑίοι. ΠῸ δχύγθυμε 

ΒαγΘ ἢ οοηβίγποίίοι, καὶ (εἰς ἡν) ὡμολό- 

γῆσας κιτ.Ὰ. (1,60, 8}.), 15. τ] ΠΟΥ τὸ- 

ἠεούοα Ὀγ 1)6 ΝΥ. ἃπα Ἰαῦθυ' ΘΧρβΟβίθο! 5. 

τὴν καλὴν ὁμολογ.] “ὁλ6 σοοί ἐοη- 

7εβϑΐου, ---οὗ [λυ (1)6 .), ον, ----' οὗ 

6π8 ΟΟ5ρ61᾽ (ϑομοθῖ); σψοού, ποῦ νυ 

τοίειεποθ ἴο {π6 ὁοῦγασο οἵ ΤΙμιούῦθν, 

Ῥαύ ἰο 115 οὐνηι πηροιῦ (ΥΥ 1εβιηρ.). Βαῦ 

ταδθ 6 πη 2 οσδίδί οτν {Π6 ΘσοΆΒΙ0 

οὗ βοῖηθ Ῥθυβθοαθ!ο ἢ. ΟἹ ὑΥ18] 9 ὙΠ 10} 

ΤΙ οί νγὰβ Θχροβθά, ὡς ἐν κινδύνοις 

ὁμολογήσαντος τὸν Χρ., ΤΠΘοΟΡΗ. τ; 

φιογ6 ργοδανίῃ αὖ πῖβ θαρίίβιη, ὁμολ. τὴν 

ἐν βαπτίσματι λέγει, (ἴσατη., ΓΗΘΟΡΉ. 

ο, δα ΔΡΡΥ. ΟἾγνβ.; Ραῦ ΡΘυΠΔΡ5 πιοϑίύ 

φγοϑανίῃ αὖ Εἰ ογαϊπδύϊοη, Νϑαπάεν, 

Ῥιαγέζης, Ν ο]. τι. Ρ. τύ (ΒΟ); 8568 

ἢ. ἵν. 14, πα οοτηρ. ἷ. 18, ΤῊΘ ρϑπδ- 

ΤΆ] γϑίογθποθ [ο ἃ “σοη βββῖο ΠΟῚ νΟΓῚΒ5 

δοποθρίδ 56α ρούϊα8 το ᾿ρβῷ δαϊῦα, πϑαϊιθ 

14 5616] ἀππίωχαῦ 56α ἴπ ἰούο γη]η1- 

βύθυϊο᾽ ((δ]ν., 566. δἰβο ΤΠθοά.), ΞΘ6 5 

ὙΠΟ] ῬγθοΙ θα ὃν ὕΠ6 ἀθῆμ!τ8 οΠ8- 

τοῦθ οἵ ὑπὸ Ιαπραασθ, ΤῈΘ ΤηΘΔ Π]ΠΡ᾽ 

«ΘὈΪΑυΙοπ,᾿ ἀτρϑα ὈγῪ «". οὔ πβοι ({}ιϊ. 

ϑαν. 11. 1, ΥΌΟΙ. 1: Ε΄ 222, Α .-Ο. Τα τΓ.), 

15. δὴ ἰμέθιρτ, 1 οἢ ὁμολογία οαπποῦ 

ῬΟΒΒΙΟΙΥ Θὰ ἴπ ὑπ Ν. Τ.; 566.2 ΟὐΓ. 

ἼΧΟ 15. ἘΠΕ. 11: Τὴ ἸΠΠ Σ 

13. Παραγγέλλω σοι κιτ.λ.] ΤῊ6 

Θχογύδι]οη, 85 ὕῃ6 ΕἸΡΙΒΌ16 ἀγανβ [0 

105. ΘΟΠΟΪ 5101, ἈΒΒΆΠῚΕΒ ὃ νοῦ ΟΤΘΥΘΙ 

ΤῊ Αροβίϊθ 

Βανῖπρ το ηϊηἀθα ΤΊπιοίῃν οἵ ὉΠ 6 6οΠ- 

ΔΠα ΤΠΟΓΘ θαυ ποϑῦ [0Π6. 

ἤϑϑϑίου. Π6 ᾿ηΔ66 ἐνώπ. πολλ. μαρτ., 

ΠΟΥ σἰνθ5 ΠΙΠῚ ΟΠ δ σΘ 1ῃ ὑπΠ6 ἴδοθ οὗ ἃ 

ΠΙΟΤΘ. ΓΘ ΘΠ ο5 γ βθηοθ, ἐνώπ. τοῦ 

Θεοῦ τοῦ ἕωογ. κ-τ.λ., ποῦ ἰο ἀἸβογτδοθ 

τὸ ὃν [ἈΠῚπρ' ἴο Κα6ρ ὕΠπ6 σου πηδπατηθηῦ 

ὙΠΟ} Π6 (05Ρ61 ᾿πηροβ65 οα ὑπ 6 ΟἸ τ β8- 

{18}. τοῦ ζωογονοῦντος] 

ἐαρῆο ᾿εορείἢ, αἰὖτο " τιοῦ ρου ΓΘ οὐ]ν 5 π- 

ΟὨγτουβ (1)6 ΟΥ., Η61}.} να 10 ζώοποι. 

ὑπ6 γϑδαϊηο οἵ {πὸ Πεο.: {π6 Ἰαὐδ᾽ 

Ῥοϊηΐβ ἰο (ἀοά ἃ5 π6 “δυοῖον νἱΐδ,᾽ 

ὉΠ|6 ΤΟΥ ΘΓ ἃ5 [Π6 “ΘΟΠΒΘΥ  Α΄ΟΓ :᾿ ΘΟΤΠΡ. 

Τλῖκα χνὶϊ. 32, Αοὐβ νἱῖ. 10, ἃ 6βρ.: 

Ἰυχοάσε 1. 17, “πᾶρὲβ ν]ΠΠ. Το, νΠΕΥΘ 

ὑπ6 οοηδοχὺ ΟἸθαυΥ ΒΠΟΥΒ. {ΠΠ6. ῬΥΟΡΕΥ 

Τη- 

ἀθρθη θην οὗ {πΠ6 ἀρρδγϑηῦ Ῥσβροιη- 

ἀεγδηςθ ἰῃ οχύθυπμδ] ον άθποο [ΕΟ 

ΟρΡΡοβθὰ ἰο ἈΚ 4], Ὁπ6 τϑϑαῖηρ οὗ {π6 

ἰθχῦ βθθῖϑ Θῃ ἐηέεθηηαί στο πἦβ ΠΠΟΓ 6 

τηθαηϊηρ 84 [ΌΓΟΘ οἵ {Π6 ψογά, 

ξᾺ]]Ὺ ΡΡτορτϊαίθ ; ΤΙπιούῃν ἰΒ θσπογύθα 

ἴο Ρϑυβιϑῦ ἴπ [18 ΟΠ Ἰδύϊϑη. ΘΟ γΒΘ ἴῃ 

{Π6 πάη οἵ Ηΐϊη ψἼΠπῸ εοχίθηβ Ηβ 

ΔΙτηἸσ ρτγούθονοιυ νον 811 ὑπῖπ 8, 

Δ. 15. ποῦ οὐΪν ὕπ6 Οτγθαΐον, θαὺ {Π6 

Ῥγοϑογνον οἵ 811] ΗΒ ογθαῦαυθβ ἢ ΘΟΠΊΡ. 

δύ. χ. 2956. τοῦ μαρτυρή- 

σαντος Κι τ.λ.] “ὡλὸ «ὐὐξηιοδϑοαι, δον 

αὐτέη688 ἰο, ἐἢ.6 φοοοῖ ὁοη [εξϑίοη.᾿ Τῦ ΒΒΘΙῊΒ 

ῬΥ πὸ ᾿ηθϑη5 δογγθοῦ ἴο τερατα μαρτυ- 

ρεῖν τὴν ὁμολ. ἃ 5. ΒΙΤΩΡΙΥ ΚΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙΒ 

ψΊ ἢ ὁμολογεῖν τὴν ὁμολ. (1,60, Ἡ αὐπογ, 

4}.). ὕπ6 αἸΠ σθ πο6 οὐ ῬθΌβο 5 ἃ Πα ΟἹ 

Θυτηδύδ 65. οἰθαυϊν οαπβοὰ {π6 αἸῆετ- 

6π08 οὗ ὕΠ8 θχρυβββίοηβ, " ἐσβέαἑ ὁ01}- 
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Π (ἡ 1 [2 Α κ ς ’ “ ᾽ 

ὀντιοῦυ ἰλατου τὴν καλήν ὁμολογίαν, τηρῆσαι σε τά 
Ἂ ) Α 9 9 ’ ’ »“"ε ᾿ ’ 

την ἐντολὴν ἀσπιλον ἀνεπίλημπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας 

7εϑϑίοηιοην δταὺ Τϑοτηϊηῖ, ὁοΉ ἤίογὶ δοι- 

)εδεϊοηοην ΤΙ οὐ μδὶ,᾿ Βθηρ. Οὐ Του 

αἰξοδίοα Ὀγ ̓ ϊβ Βι ἤδυϊη 5 δη ἃ ἀθαί (δι᾽ 

ὧν ἔπραττεν, (Βουτη.) {π6 ἔλα ἢ οὐ {π8 

ὁμολογία (“ τυ γτϊο δοτα ρ]θντὐ οὐ Θ0η- 

βΒισῃηαγιῦ,, Εἰ50.), ΤΊ ΟΠ ΟΠΪΥ 600- 

725865. ὑπὸῦ νϊο ἢ 1νἷ8. Μαβύον πεά ὑπΠι8 

δα ῃθη οοίεα, ΤῊΘ ἀ86 οὗ μαρτ. νι μι 

8 δόσιδ. 15 ποῦ πππϑιιϑ] (σοιηρ. Π)6- 

Π]ΟΒΙΏ. Α ἀν. δέερί. τ, Ῥ. τι17, δια- 

θήκην μαρτυρεῖν), Ὀαὺ μαρτ. ὁμολογίαν 

15. ἃ. ΘΧΡΓΘβϑίοη ΘΟΠ 556] ν βοισενπῃαξ 

ΘΠΟΤΩΔΙΟῈΒ : ἴὖ τητιβὺ Ὀ6 ορβευνεᾶ πον- 

ΘΥΘΡ ὑῃαῦ {116 ὁμολογία 1056}} νγδβ πού 

ΟἿΓ ΠΟΤ 5 ὑββυϊ πα οογ Ὀοΐονθ Οὐ ρ 85, 

Μϑῦη. χχνὶ. 64, Μακ χῖν. 62, μα 

ΧΧΠ, ὅ9 (ϑύ1ον, [οί .768. Ὑο]. νι. Ρ. 

280), ΠῸΡ ὑπαὺ Ὀείογθ Ρι]αΐθ, “0 μπ 

ΧΥΙΣ. 36 (1,60, Η αἰ Π6.), Ῥαΐύ, ἃ5 ἴῃ νϑῦ. 

12 (866 ποίεβ), ὑπ ΟΠ  Ἰβυϊαη ΘΟ Γδββίομ. 

ΘΘΏΘΓΔΙΠγ, ἐλ σοο οοῃξθβδίοπ κατ᾽ 

ἐξοχήν. Τὴ δχργϑϑϑίου ὑμτι5. οοπϑβὶ- 

4οΥΘα 586 1ὴ5 1688 ΠΆΓΒἢ. ἐπὶ 

ἹΠοντίου 11.,) ἴῃ δοοουάεθποθ νἱἢ {6 

Ῥτθνυίοιβ ὀχρ αηδίϊοη οἵ ὁμολογία, 15 

ὉΠ 5 “5μὦ “οηίϊο Ριϊαίο,, Ν᾽ α]ο., Ἐθύ., 

1)6 ννΥ εὐίθ, ποῦ “δείονε οηέζι5 ίϊαίο,᾽ 

Αὐθῃ., ϑυσ., ΖΦ. (Ρ]αῦ), Αὐσηι., 

ΟἾγγ5., 8}.;-ττῶ τηθϑηϊπο ατῦθ ΟΥΔΠ1- 

τδ ] 1] ν Δ Π}1551016. (5666 ποΐοβ οὴ οἷ. 

ν. το, στη. Κ06),, Νο. 304, ΘΟΙΏΡ. 

Ῥθάδγβοι, Ογοθα, ΝΟ]. 11. Ρ. 152, 6, 

Ῥαρυ.), Ὀαὺ ᾿ργθοοῃ θα Ὁ] 6. ἢ} {Π|6 

Τογθροῖπρ οχρίαπαύϊοπ οἵὐἨ ἁ ὁμολογία. 

ΤῊ 888] ᾿πὐθγργθίδθιομ οἵ 0Π|8 οἰδιιβθ, 

Πα οὗ {Π|6 ψ]ο]8. νεῦ88, 15. οουύδι ]ν 

ῬΙ δι: 016, Ὀαὺ τὺ γοβϑύβ ον {Π8 δέβυμηρ- 

(ἴοὰ ὑπῶῦ μαρτ. τὴν ὁμολ. 15. ΒΠΩΡΙΥ 

ΒΥ ΠΟΠΥΤΊΟΤΙΒ ὙΠ ὁμολογεῖν τὴν ὁμολ.; 

πα 1Ὁ ἱπνοϊν 68 ὑπ 8 πϑοθαϑιῦν οἵ οἱνίηρ' 

ἡ καλὴ ὁμολ. ἃ αΙΠδτθηῦ τηθδηϊηρ' ἴῃ 

{π6 ὕνγο νθῖβθβ. ΌΧΙ Υ, ἴῃ βρὶύθ οἵ 8}1 

{μῶῦ ΗΟ Πμᾶθ ποθ ὕο ὑΠπ6 οοη- 

ὑσᾶγγ, ὕπ6 ὁμολογία οἵ ΟΠ τὶδῦ Ὀεΐουθ 

ῬΙΠαῦΘ ηϑιδέ 6 τοραγ θα (νι 106 ΝΥ.) 

85 ὃ ΨΘΙῪ ἰηθχϑοῦ ρϑγ8 1181 ὧο πα οὗἉ 

Τιμηούμν, θύμον οὖ [185 ὈδΡΟϊ5Πη ΟΥ 

οὐ πδύϊοη : ἃ [Ὁ ἃΠῪ Οὗ ΘΙ ΟΟμ ἴ685- 

ΒΙ0ῃ, Ὀδίοσθ ἃ ὑπ] 18], (0., 6 ᾶνϑ 

ποῦ {Π6 5]. αϑὺ θυιάθμοθ οἰῦμπον ἴῃ ὑΠ6 

ἈΑοὐδβ οὐ" ἴῃ ἐπ658 ὑψοὸ ρρ. 8 τοαϊῃ 

ὑπθα τ ἢ  πἰρ΄., ΟἼάροιη., αοίῃ. (18 

688 6].), ἀμ ρϑυμαρβ Οορῦ., Ὁπ6 ἐθηι- 

Ῥογαΐ τι ποῦ ἰοοαΐ ταθαπῖπρ οἵ ἐπί. 

14. τηρῆσαι] 1πῆπ. ἀδροπαθηῦ ὁπ 

{Π6 ἔογσθροΐϊῃρ' σϑυῦ παραγγέλλω. ΤῊΘ 

Ῥαγρουῦῦ οἵ {π6 ἐντολὴ νυ] 0 ΤΊ πιοΥ ΠΥ 

15. Π6Γ86 σρθα 0 Κθαρ πᾶβ θθθῃ αἰ ΠεΥ- 

ΘΗΟΥ Θχριδίηθα. Τὺ τηδὺ 6 (α) 4}} 

ὑπαῦ “ΤΙτ οὐ μὰ5 θΘ θη θη] οἰ πθα ἴο ὁὉ- 

ΒΕΓ [Πγοὰς Πουύ {π6 ΒΡ. (εἶν., Β6Ζα); 

ΟΥ (0) ὕπ6 δοταπηθηα Ἰαδὺ οἴνθη ὈΥ {}16 

ΔΡροβί!θ, ταῦτα ἃ γράφω, ΤΠποοά. (πο 

ΒΟνΘνΘΓ αἰθθυναγαβ ΒΘΘΠ8. 0 τοραρα 

1 ἃ5 -- θεία διδασκαλία), δ ΡΘΥΠΔΡ5 

Αὐὐῃ.; οὗ, τηοϑὺ ῬγΟΌΔΌΙγ, (6) ἐλ 

ὁοηιηναπαηνονι 97 (Ἰδέ, ----τιοῦ Βρθοῖ ΠΥ 

ὉΠ6 “τιϑπάἀδέμπι αἸ]θοὔϊοἢ]Β,᾽ «ΓΟ ἢΠ ΧΙ]. 

34, Ὀὺπὺ σϑπθυα  ν ὑ}}86 Ἰὰν οὗ ὑπ6 (ἀο8- 

Ῥ6Ι] (οοηρ. ἡ παραγγελία, οἷν. 1. 5), 

{π86 ΟὍΒΡ6] νἱθνγβὰ ἃ8 ἃ ὑπ] οὗ 116, 

Ἡσυΐῃ. ; 566 68Ρ. ΤΊ. 1. το, νΠΘτΘ {Π68 

οοπύοχῦ βθθιη5 αἰβυϊποῦυ ὕο ἴνουγ {}}15 

ἰηὐουρυ θύῃ. ἄσπιλον 

ἀνεπίλημπτον] “8οίϊ688, )γ6ργ αοι- 

αδίο,᾿ 1. 6. 80 Ὁπὸῦ 10 γϑοθῖνθ πὸ βύδι 

Πα ΒΕΓ πῸ ΓΘΡΓΌΔΟ ; μήτε δογμάτων 

ἕνεκεν μήτε βίου κηλῖδά τινα προστριψά- 

μενος, Ουθ, [ὉΠ τι] αὐ. νι} 

προστρ., 6.0. ῬΙαῦ. 2710». Ῥ. 80, 850, 

δύο, 15 οτηἱυθα, Ὀαὺ 566 ΠῚ5 ΟἰΘΑΤΙΥ ἐν- 

τολῇ]; οοαρ. Ἱπθοά. μηδὲν ἀναμίξῃς 

ἀλλότριον τῇ θείᾳ διδασκαλίᾳ. Α8 θούᾺ 

ὑπ|686 Θρ υΠ6 5 ἃν ἴῃ ὑπ6 Ν᾽, τϑίουγθα 

ΟἾΪΥ ὕο ῬΘΙΒΟΙΒ (ἀσπ. «[Ἀ1η688 1. 27, 

τ Ῥού. 1. 10, 2 Ῥοῦ. 111. τ4; ἀνεπίλ. τ ΤΊτΩ. 

1]. 2, γ. 7), ἰῦ ΒΘΘΙῚΒ ΨΘΥΥ͂ Ῥ]Δ 5106 το] 

τοῖν ὑποτα ο ΤΊ. (Οορῦ., 6Ζα, 8.}); 

μ6 σοιβύγ πού ΠΟΥΘΥΘΙ ΒΘΘΙῚ5. 80 

αἰβυμ οΌ]Υ ὕο ἕωνουῦν ὕΠπ6 τῆογ οὈνίοιϑ 

η 

ἘΞ θεῖς 
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15 τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἣν καιροῖς ἰδίοις 
’ ε , Α , , ε ᾿ - 

δείξει οΟ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, ο βασιλεὺς των 

σοπποχίομ ἸΌΠ ἐντολήν (οοτηρ. ΟἿ. Υ. 

22, 2 ΟὐΥ. χὶ. 9, 9 81Πη88 1. 27; [ΟἸεπι. 

Ἔριη.] 11. 8, τήηρ. τὴν σφραγῖδα ἀσπι- 

λον), ὃπα ἐΐπθ δηοϊθπῦ Ὗν., δαυϊσ., 

ΟἸάγοιι., ὅτ. (ΡΡΥ.), ἃ]., Βθϑῦὴ τῇ ΔΙ Η]Υ͂ 

80 ὉπΠΔΠΪτηοῖ8, ὑμαῦ 0Π6 αὐ οῚ τοΐθυθ ποθ 

15 ἴο θ6 Ῥγβϑίβυγθ ; 50 [)6 ὟΥ., Η πὐπου. 

ΤῊΘ οή]θουϊοπ ὑπὰῦ ἀνεπίλ. οὔτι ΟἸΪΥ͂ 

6 υι884 ψ 1} ῬΡΘυβοηβ (Ε8ι., Η Θγἀθη1.) 

15. ἀἸβροβξθά οἵ ὃν )6 Υ., ψπὸ οοιη- 

Ῥᾶγεβ ῬΙαΐο, δλίϊοῦ. Ρ. 430, ῬΆΙΪο, αὁ 

Ορι. ὃ. 24, ΝοΪ. 1. Ρ. 17; 844 Ῥοΐψ. 

Π δέ. χιν. 2. 14, ἀνεπίληπτος προαίρε- 

σις. ΤῈ ποῦ συᾶνθ οΠ]βούϊοη, ὑπὰῦ 

τηρεῖν ἐντολὴν τη 8 “ἐο οὐδε)", τιοῦ 

ἐο ὁοΉ 8676, ἃ σοΟτητη δ τηθηῦ ᾿ (ΠΟἸΏΡ. 

 Ἰαβίηρ.), τὴδὺ θ6 αἰ] αὐθα Ὀγ οὔβευν- 

ἵπρ' ὑμαῦ τηρεῖν ἴπιὶ ΒΌΟἢ Οἷοβα Θοη ποχίοπ 

ἢ {Ππ6 ΘριυΠοὺβ τηδὺ 1056 ὕΠ6 που ηἃ] 

ταθδηϊηρ Ὁ Πὰ85 γν Π6η Ἰοἰποα νυ] ἐντο- 

λὴν ἈΙοπΘ: 1Ὁ 15 ποῦ ᾿Π6ὙΘ]ΥῪ ὅο ζεορίη 

{Ππ6 οοτητηδηα, Ὀαὺ ὕο ἀεορίη τὸ 8ροί- 

ἰ688, ὑπαῦὺ {116 αὐὐεπίϊοι οἵ ΤΊπιούῃν 15 

αἰγθούεα, Τ}15 15 ἃ οα86 ἴῃ ΒΒ ΊΟῊ 16 

ΟΡΙΠθ. Οὗ {Π| ἃποῖθηῦ 1Π Θ ΡΤ ὕΘΥ 5 

Β5Πποα ἃ 6 Δ]]ο να ἤο Πὰν ΒΟΠ16 νγεϊρ ηὐ. 

ἘῸΓΣ {116 τηθὰπίηρ οἵ ἀνεπίλ. 566 ποίεβ 

ὉΠ ΟΠ: 111: 2: τῆς ἐπιφα- 

νείας] “ἐτ6 αρρεαγίηρ," ὑπ νἱβὶὉ]8 

τη δδίδυοη οἵ οὐ Τιοτὰ αὖ Ηϊβ 

Βοοοῃα δαἀνεπξ; 5662 ΤΊτη. ἵν. 1, ὃ, ΤΊ. 

11..13, ἃΠ4 οοΙηρ. ϑιιββ, 1 λόοί. Ολγδί. 

ΤῊ: 21, Ὁ]. ΤΠ Ρ᾿ 2525. ΠΠΙΒ ἘΣΡΠΘΗΣ 

βίοσι, γν Ι ἢ, 85 ὕπ6 σοῃύοχῦ βηονβ, σῇ 

ΟὨΪΥ ὉΘ τοίουγθα ὕο ΟΠ ΙΒ Ό᾽ 5. οοτηΐμρ' ὕο 

7ασσιηθηῦ, ποῦ τηθ εν ἴο ὑπ ἀοϑῦῃ 

οἵ ΤΙτούμν (μέχρι τῆς ἐξόδου, ΟἾτν5., 

ΤΉΘΟρΡἢ.), μὰ θθθὴ ἀτροὰ Ὀν 1)6 ὙΥ. 

Δα ΟὔΠΘΙ 5. 85 ἃ οογῥαϊη ριοοῦ {Ππϑὺ δῦ 

Ῥδὰ] οοποοῖνϑα ὑπ Ααἀνοηῦ ἴο Ὀ6 ΠΘΔΓ ; 

Β0 ούϑὴ ἤβυββ, 7λόοϊ. τπ|. 4, ΝΟ]. 1. 

Ῥ. 308. Τῦ ΠΙΔΥ ΡδΡμαρ5. 6 δατηϊ θα 

Ὁπᾶῦ 0Π6 βδουθα νυειύθγβ Πᾶν τ8θ4 ἸΔΠ- 

δαδρθ ἴῃ ΤΘίεγθποθ ὕο 6116}: Που 5. το- 

ὑπτη (οοηρΡ. Ἡ πιο ΠΩ, οη. 2 7 }688. 11. 

δ) γν ΠΟ. 5665 ὕο 5ονν ὑπαῦ ὑπ6 Ἰοηρ- 

ἴῃησβ οἵ πορθ δή δἰτηοϑὺ Ὀθοοπιθ {Ππ6 

ΘΟΠν]ΟΌΟΏ8 οἵ Ὀο]16ῇ, γοῦ Ὁ τασιϑῦ 4150 

6 οὔβουνϑά ὑπῦ (88 ἴῃ {πθ ργεβεηῦ 

6856) ὑπ15 Ἰδηραρα 15. οἵνθπ ααα}1ῆ 84 

ῬΥ ΘΧΡΥ ΒβίΟ85. ΨΥ ΒΟ Βῃονγ ὑπαῦ ὑπο ῦ 

4180 [10 ἃπα ἱκπονν ὑπαὺ ὑπαὺ Ποῖ 88. - 

ποῦ ᾿πητηθαϊαῦθὶν ἰο ΡῈ Ἰοοκοὰ [ῸΓ 

(2 ΤΊι6ββ. 11. 2), Ὀαῦ ἐπαῦ ὕΠ6 σοι η86]18 

οὗ (ἀοά, γϑδ, ἃπα {πΠ6 τηϑο πδύϊοηβ οἵ 

Βαύδ (2 ΤΠ685. 10.)}, τιυϑὺ τϑατῖτο 

ἀἰτη8 ἴον ὑποὶν ἀθνθὶορπιθηῦ. 

15. καιροῖς ἰδίοις] “ἐπ ἢ 8 οιῦη 

ϑ0αιβ0Ή)8.: 566 πυΐεβ οἡ οἧ. ἱϊ. 6, ἀπά ον 

ΤΊΐ. 1. 3. ΚΝἋΤΗΘΙΙΙΒ ΡΠ αγ8}18. ΟΌΒοσν 8 Π- 

45, γον αὔθιη ὑθιηρουαση ποη γ8146 

οοδγούίδηβ,, Βϑηρ, δείξει] “85λαἐέ 

αἰδρίαν ;" ποῦ ἃ ἩθΌγαϊβιη ἴου ποιήσει 

ΟΓ τελέσει, Οὐτᾶν : ὑπ6 ἐπιφάνεια οἵ οἱ 

Τιογὰ 18, ἃ5 :ῦ γγευθ, ἃ τηϊσ ΐν σημεῖον 

(οοταρ. 0 μη 11. 18) ψν Βῖοῃ οα 588}} 

αἰϑρίαμ ἴο τηθῃ. ὁ μακάριος] 

ΟὐΙηρᾶγθ πούθβ οἱ οἷ. 1. τι. ΟἾτΥ5. 

δ ἃ ΤΉΘΟρΡἢ. τορᾶρ ὕμθ δριὑπϑὺ ἃ8 

ὁοηδοίαίον, Ὠϊη]ηρ' δῦ 086. ΦΌβοποθ οὗ 

ΘΥΘΙῪ οἰθιηθηῦ οἵ τὸ λυπηρὸν ἢ ἀηδὲς 

ἴῃ {π6 πρᾶνθηὶν Κιησ; ΤΠ Θοα. γοΐδυβ 

ἴῦ ἴο ὕπ ἀτρεπτον οἵ Η!8β Ψ1}}. 1}6 

οοπὐοχὺ ΒΕΘ 5 ΠΟΙ Γδύμον 0 ροϊηῦ ἴο 

ἨΙϊ5 δα ϑιιβῦ!θβ8 ῬΟΥΤΘΙΒ. 8 πα ρογῖθο- 

ἐϊοῃ8. μόνος δυνάστης] “οπἶψ 
»οϊογμίαίο;" τὸ 18 ΒΟΔΥΙΌΘΙΥ ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ ᾧο 

ΒΆΥ ὑπαῦ μόνος πο νο 5. ΠῸ ΔΙ] πβίοη ἴῸ 

ὑπ ΡοΙ Ὁ ϑίστη οὗ ᾿ποϊριθηῦ (σ ποβυϊοβια 

(Οοην., Βδιτ, 8].), Ῥαὺ 15 ΒΙ ΡΥ ἴπ- 

ἰθπάθα ἴο βημβᾶποθ ὕῃ6 βυθβῦ., ὈΥ͂ 

ΒῃΟνπρ ὑπΠ6 ὉΠΙΘ ΌΘΙΘΕ5. οἵ Π6 δυνα- 

Οοα 15 ὉΠ86 δρβοϊ!αῦθ δυνάστης, 

ὐσιοραυο δ 5 ἸῈ [ν]1- 

ἀ18 5015 1118] ὅσ. ; ὕο πὸ 96 58 08 ἴο 

Ἡΐϊπι οδη ὑμαῦ ργθάϊούϊοπ Ὀ6 ΔΡρ]16α ; 

ΘοΙΩΡ. Ερἢ. 111, 20, παθ25. Δυνάστης 

ΟΟΟῸΓΒ [μα]κ6 1. 52, Αοὔβ ν|]. 27, πὰ 

ἴπ Τϑίθσθποθ ἴο οὐ, 2 Μδοο. 11]. 24, 

στεία. 



τ; τ Τ7. 9οὃ 

’ ᾿ , χν , ἔ - , 
βασιλευόντων Και Κύριος τῶν κυριευοντῶν, οΟ μονὸοὸς 16 

ΚΕ) Ὥ ’ “-“ ς “ τ) ’, ΠῚ ον " Ν 

εχῶὼν ἀθανασίαν, φῶς οικὼν απροσιτον, ον εἶδεν οὐδεὶς 

9 θ , δὲ “ὃ Ξ δύ - ᾿ « “., 
αν ρωπῶν ουοθέ ἰιθειν Οουναταῖ, ᾧ τιμὴ Και κρατος αἰώνιον, 

5 Ὥ 
αμην. 

ΟΠάγρΘ {Π6 τὶ οἢ ποῦ ἰῸ 
ὑσιιθῦ 1 Τἱ ΟΠ 5, τὺ ἴῃ 
Οοα, ἃπα ἴο βύουθ τὸ 
8. Βοοα Γοπ πα ἰΐοη. 

ΧῚΙ. 15.) ΧΥ. 4, 22. Ομ 6 ἀοτῃϊηΐίοῃ. 

οὗ (οα, 566 Ῥϑάᾶγβοιῃ, (γε, Ατὖ. 1. 

Ο]. 1. Ρ. 51 (6. Βατῦ.), ΟΠδγποοῖς, 

Αἰῤεϊδιιέοβ, Χτιτ. Ρ. 658 (ΒοΠη). 

βασιλεὺς κ.τ.λ.}] “Δί ὁ ἐίπρε απαὶ 

Ζονγα οὗ ἰογ 5. 80 βασιλεὺς βασιλέων, 

Βδν. χνῖὶϊ. 14, χῖχ. τό (θοῦ ἴῃ τϑίεν- 

Θη66 ο {πΠ6 ὅοη ; 5866 δ δίβθ:. 2267. 5, 

0]. τι Ρ. 326), ἃπα βἰγη!]αγ]γ, κύριος 

τῶν κυρίων, Ἰ)οαῦ. χ. 17, ῬΒδΊΙη ΟΧΧΧΥΊΙ. 

3,---θοῦ ον πη 166 64 5011] τηογθ ἴο 

Ποισ θη δη ἃ 1]πϑύγαῦα ὑΠ|6 ργθοθάϊπο 

1016. ΤΟΘΒΠΕΡ οἰδθβ ἔγσοιη ΡΟ, εἶθ 

7). Ογῶθ. Ὁ- 740 [ΝΟ]. τι. Ρ. 187, 688. 

Μδηρ.], ἃ 5: Π1]ὰν Θησπ θυ αοη οὗ νὰ- 

τοῦθ δἰ θιιθθ ; ὁ ἀγέννητος καὶ 

ἄφθαρτος καὶ ἀΐϑιος, καὶ οὐδενὸς ἐπιδζεής, 

καὶ ποιητὴς τῶν ὅλων, καὶ εὐεργέτης, 

καὶ βασιλεὺς τών βασιλέων καὶ Θεὸς 

Θεῶν : Θορ. δυίϊοον, 7 }εδβαι". Υ ΟἹ. 1. 

Ρ- ὅγο. 

16. ὁ μόνος κιτ.λ.] “ΦῳὩλο αἴοπὲ Παΐ}, 

ἐηνηνον αἰέν " ΗΘ ἴῃ ψ οτὴ ᾿πητηοσ ὑα 1 γ 

ΘΒΒΘΏΨΊΆΠῪ οχίϑίβ, ἃπὰ ὙΠῸ ΘΠ] 5. τὖ 

πϑιθμον ἀδγίναύϊνΥ ΠΟΥ ὈΚ Ρϑυθοὶρῶ- 

Οϊοι : οὐκ ἐκ θελήματος ἄλλου ταύτην 

ἔχει καθάπερ οἱ λοιποὶ πάντες ἀθάνατοι, 

ἀλλ᾽ ἐκ τῆς οἰκείας οὐσίας, [«{πιϑῦ. Ματῦ.] 

Οιιωβί. ὅτ, οὐσίᾳ ἀθάνατος οὐ μετουσίᾳ, 

Πμδοα, Ζ7αΐ. ΤΙ1. Ρ. 145; 566 ΘΌΪΟΘΘΙ, 

7)μοϑαιι)". Ν ο]. 1. Ῥ. τοῦ, Ῥοϑύων!αβ, 1 λοοί. 

Ὑ)οο . τῖτο ἡ. τὸ ΜΝ ΌΙ α- μ: 290. 

φώς οἰκῶν ἀπρόσ΄.] “ ατνοί{ἰηῳ {γν ἰἰχῆιέ 

μπαργργοαοἠιαὐίο." πῃ {{π|5. 5Ὀ]Π1Πη6 

᾿πιᾶσθ (σα 185 Τορυβθηΐθα ἃ5 ἀννβ! ]ησ, 

85 ἴῦ γγθῦθ, ἴῃ 8 δίμποβρπθιθ οἵ Πρ, 

ΒαΣΓΟα Π46 4 ὈΥ ο]ογίθβ νι Πῖο ἢ πὸ ογθαθεα 

τ δι ΓΘ ΤΩΔΥ ΘΥΘΡ ΡΡ»ΟαΟΙι, τιὸ τηουῦδ] 

ΘΥ8 ΠΙΔΥ͂ ΘΥ̓ΘΙ ΟΟγ θην αί6.; 560 Ῥθ]ον,. 

- ’ 9 ὯΝ “ 15 

Γοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι 17 

παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν, μηδὲ ἠἡλπι- 

Θοτη ον δῦ 5 ΠΑ} ἱπηᾶρ.65 οσοῖμ 1ῃ 0Π6 

Ὁ. ; ὁοταρ. Ῥβδὶπι οἷν. 2, ἀναβαλλόμε- 

νος φώς ὡς ἱμάτιον, 1)81ι. 11. 22 (1))ιεο(..), 

καὶ τὸ φῶς μετ᾽ αὐτοῦ ἐστί. 

ὃν εἶδεν οὐδεὶς κι. τ.Ὰλ.1 “τολοην τνῸ ἡϊαλν 

6ν61" δι ΟἽ" ΟὐἸ 866. 80 Εἰχοάτιβ ΧΧΧΊΙ. 

2)ο, Τδιύ. ἱν. 15, 08 1. 18, τ οΠπ 

ἷγ. 12, 8]. Εον τϑοοῃοι]]αῦϊοι οἵ {Πε88 

Δ Πα 5 θλ 1] ἀΘο] γα 0 η5. νυ ὑοχὺβ 

ΒΌΟΝ 85 Μδιίίῃ. ν. ὃ, Η 6. χιϊ. 14; 8566 

1η6 δχοο]θηῦ Ἰθοΐασο οἵ Βρ. ῬΘΆΣΒΟΙ, 

εἴς 7ιυυϊξβἰ δ) ἱαΐίο 1) εἰ, Ν' οἱ. 1. Ῥ. 11 586. 

(64. Οπανῦομ). ΤΠ6 ῬοβιθιομΒ ἰδ ἀοννῃ 

ὈΥ Ῥβδνβοη ἃ16 “ 1)6 08 δβῦ 1ῃν151}1118 

(1) οσαϊο σου ΡΟΤΔ] ΡῈ Ροὐύθη δτα παύτι- 

τα θη, (2) ΟΟα]Ο ΘΟΡΡΟΓΡΆΪ τη βύῦανα 81ι- 

Ῥϑυπαῦανα!!, (3) οσῦϊο ᾿πὐθ᾽] θοῦ ο!! τη 

βίαθα. παύατα],, ἀπα (4) “Ἰπν 151 1108 5 

Θβϑβθηθϊο αἰνίπδ ποῖ 00} }10 ΟΙαγαμ νἰβῖο- 

πθπὴ πη θ]]θοὐπ ]θτη ἴῃ βύασα δα ρου πδία- 

ΤΆ]1:᾿ Ῥούων. 7 λεοῖ. ]Ζ)ο γῆν. Ὑ1Ι. 1. 1 56. 

ὟΟ]. 1. Ρ. 445 56. 

17. Τοῖς πλουσίοις κι τ.λ.7 “70 106 

γίοῖ, ἐὼν ἐμ6 ργεδοιΐ τὐογϊα ;᾽ “ ταῦ]ϊ 

αἰνιύε5. ΕΡμοβι, θὴρ. Ἔν τῷ νῦν 

αἰῶνι τυτιδὺ Ὀ6 οἸοβϑὶν Ἰοϊπϑα νἹὐ ἢ τοῖς 

πλ., 50 ἃ5 ἰο πηᾶῖθ πρ ψ]ῦἢ 1 Οὴ9 

510 516 ἰάθα; 888 πούββ οὔ δρλ. 1. 15, 

ὙὙΠΟΤΘ ὑπ ταΐϊο5 ἴον ὉΠ οτηϊββίοη οἵ 

ὑμπ6 δυύϊοϊθ νυ ὕπ6 ἀρρθπμαθα ποὺ ΓΘ 

Ρυϊθῆν βυαύθα ; 588 δἰδὸ ΒΖ. ἤοηυ. 111. 

23, δ} ο].1. Ὀ. 195, πα ΥΊΠΕΥ, 6. ὃ 20. 

2, Ῥ. 123. ΤῊΘ οἰδιιβθ 18 βϑυπὰρβ δα ἀθά, 

ὕο βιροοδῦ ὑπ8. οοηύναβὺ θύνγθθη. ἢ 

ΤΙοἢ 65. οὐἩ {1118 ὑγουα ἃπα {Π6 ὑσιιθ ΥἹ ΟΠ 68 

ἴῃ {πΠ6 σου] ο οοῖμθ; καλῶς εἶπεν ᾽ν 

τῷ νῦν αἰῶνι, εἰσὶ γὰρ καὶ ἄλλοι πλού- 

σιοι ἐν τῷ μέλλοντι, ΟΠ γ5. ΤΠ6 6χ- 

Ῥιθββίοπ ἈΡρθαγθ ὕο πᾶν ἃ ἩΡνἰβῦϊο 

112 
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’ τ) σ “ Ὡν » 

κέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ᾽ ἐν τῷ Θεῴ τῷ παρε- 

1ὃ χοντι 
ἘΞ ὦ ’ ’ 9 ς [ 5 

ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπολαύσιν, τ 

γεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, Κοι- 

οαδὺ (ΕΝ Δ); 586 οχχ. ἴῃ ϑομοοίίς. 

ον. Ποῦν.Ν οἱ. τ. Ὁ. 883. ΕῸΓ ἃ ρονγο- 

α] βϑύπιοι οα ὑπ18 ὡπα ὑπ ὑνο [Ό]]ον- 

ἴπρ' γϑῖβθ8, 586 ΒΡ. ΗΔ], ϑ6)10. ΝἹ1- 

0]. ν. Ρ.- τοῦ 8α. (Οχί. 1837). 

ἠλπικέναι] “ἰο 860 ἤοροδ, “ἴο Πᾶνθ 

ποραβᾶ ἀπα οομθϊπα8 [0 ΠΟΡΘ ;᾿ 886 ΝΥ 1- 

ποι, Οἵ». ὃ 40. 4. ἃ, Ῥ' 244, ΘΟΥθθῃ, σν. 

Ἰ8. 2510 

πίζω “ΒΝ ἐπὶ πὰ ἐν, 5866 πΠοῦθϑ Οἢ οἢ. 

Ομ ὑπ σοπδύριοῦοι οἵ ἐλ- 

ἴν. 1ο. πλούτου ἀδηλότητι] 

“7.6 τιοογἑαϊηέη ὁ Υἱοΐλε8 : δὴ ΘΧΡτθβ- 

βἴοῃ. βυμα!βαϊν τοῦθ ἔουοῖ 0186. ὑμὰπ ἐπὶ 

τῷ πλούτῳ τῷ ἀδήλῳ ; οοτηρ. Τίοτη. νἱἷ. 

4. ΤΠ αἰδυϊπούϊοη. Ὀθύνθθῃ 86. ΘΧ- 

Ῥτδββίοπβ Ὁῃηα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελ. 

( 8]. 11. 5,14, ὑβοαρὰ ἀθπιθα Ὁ. ΕὙ10Ζ. 

Μοιυ. ΔΝ οΪ. τ. Ρ. 368, 15. 58 015}8 οὐ οΥΊ]Υ 

τηδἰηναϊπθα Ὀγ ΝΥ Ϊμοσ, 6. ὃ 34. 3, Ὁ 

211. [ἢ 5860}} ΘΆ565 ὑῃ 6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ ἃ Β 

ἃ Υπϑύουϊοα! ΘΟ] Τ] Ο᾽. Τη 

086 ΤΟ]]οννίπρ τνογάβ, Ἰπϑιθδα οἵ ἐν τῷ 

Θεῷ, Ζαοίνι. τοαι45 ἐπὶ τῷ Θ. ψῖῦ Δ. 

ταν (ΟἸΒῸΝ οτα. τῷ) ; 15 τηβ885.; ΟὐἹρ. 

(μ185.), Ομτγ5., ΤΉ Θορι. 116 οχύθυμα] 

Δα ΒΟΥ Υ 15. ΘΟΠ ΓΘ ΒΒΘΪΥ οὗ νΘΡῪ βυθαῦ 

ννοῖσμῦ; Ὁπ6 Ῥυ ΠΥ Ποννθνυϑι οὗ 

ἃ σοπῆγμπιδίϊου. οὗ ὑπ6 βθοοπα οἷδιιβθ 

το ὑπ6 Πτϑὺ, δα δῦ Ῥδὰ] 5 πόστι ἰονθ 

οὗ Ῥγβροβιθομαὶ νϑυϊαύϊου, ἃγ8 500} 

πηροτύαηῦ ΔΥΡατηθηὐδ ἴῃ ἔΆ ΟΣ ΟΥ {16 

ἰοχῦ [βαρροτίθα Ὁγ 5 ΚΤ,; συθαῦ τιᾶ- 

Πουῖῦν οἵ τη88.; Οὐτἱο., ΤΠ θοά., 1λδτη., ἃ]., 

δια δἀορίθα ὈΥ {16 τη] οΥἹὐν οὗ γθοθιῦ 

Θαϊθογ81, ὑπῶῦ νγ 8 ΤηΔΥ ῬΘΡΠΆΡ5 Ὀ8 7501- 

ΒΘ ἴπ 5011] τϑύδι ἱηρ ὉΠ6 Ῥτθβοηῦ τϑδά- 

ἴηρ. ΤῈ αὐ θα τῷ ζῶντι, δ ἀ64 ἴο 

Θεῷ ἴπ [60., ὑποὰρὴ ἔαι]γ βαρρονίθα 

[ὈῈ (θοιἢ οἱ. τῷ) ΚΤ; ἃ1.; ὅσ. (ου),. 

ΟἸάαγοιμ., 4].1, ἀοθ5 ποῦ Βθθὴ ΘἜΠΆΪΠΘ, 

Ῥυῦ 15 ΡΘΥπαΡ5. ΟὨΪΥ ἃ ΤΟΙ ΠΙΒΟΘΠΟΘ οὗ 

6Ἀ. ἵν. το. εἰς ἀπόλαυσιν] 

εΚον" ΘΗ)" ηνογΐ,᾽ “ὕο ΘΠ], ποῦ ὕο Ῥ]δοθ 

οἵα ποατὺ ἀπ ΠΟρΕΒ ἱπ,) Θοτηρ. ΟΝ. ἵν. 

3, εἰς μετάλημψιν. 

6556 ὑδοϊθατη ἀπ ὉΠ 6ϑῖπ ααππι ργϑαϊοαῦ 

ΟΡ βοῦν δαύθιῃ 

ΘΘΏΒΙΙ5 

δαΐπηι δϑῦ, δυϊδτηβὶ ρ᾽θηῶ ΤΘυΓΌτη ΟΠ] ΌΤῊ. 

Τῦϑαμ οὐπηϊθαβ οἰοθτη ἀδγθ. 

οορὶῶ αἰἤαδτησδ, τι05. ἰᾶτηθη πἶΠ1] Πῶ- 

ῬΕΓΘ πἰβδὶ οχ βοϊὰ [61 Ὀθμθαϊούϊοπο, 

Οαϊν. 
18. ἀγαθοεργεῖν] “ἐλαέ ἔἤιον ἄο σοοιῖ,᾽ 

ἐϑἤοιυ {ἰπείηοδα,, ἰπΐ. ἀθρεπαάθηῦ ὁπ. 

παράγγελλε, Θῃ]οἸ πο οα. ὅπ 6. ρῬοβὶὑϊνθ 

5146 ὉΠπ6 86 ὙὑγΒῖ ἢ ὑπ ΓΙΟΠ. ἈΓ6 ὕο τιδῖκΘ 

οἵ ὑπεῖν στίομθθ. ΤῈ6 ορθπ ἕογιη ἀγα- 

θοερΎ. ΟἸὩΤΥ ΟΟΟΌΥ5 ΘΓ ; ὕπ6 οοπ γδοίοα 

ἀγαθουρ. ἴῃ Αοὐδ χὶν, 17. Τη6 ἀϊδῦϊπο- 

ἰΐοη οἱ Βϑηροὶ θθύνθθμ {πὸ δα ]θοῦϊνοβ 

᾿ηνοϊνεα ἴῃ {π|85 δηα ἔπθ ΤΟ] ον 

οἴδαθθ 15. ΒΟΔΤ ΘΙ οχδοῦ, “ ὠγαθὸς 1ῃ- 

ουῦ βίπηα! πούϊοηθιη δοαϊ ἐμιεἰὐγι8 (60]]. 

δῖο. χ. 18, ποῦ.), καλὸς οοπποίδῦ 

ΤΠ6 Ἰαύθει νου 15 

ΘοΥΤ οὗν ἀθῆποα, 566 Τοπα]45. (αίμί. 

8.524; [Π6 ΤουΊη6Γ, ἃ5 105 ργοδαδίο ἀθυῖ- 

ναύϊοιι (-γα, οοσῃ. ψ]Ὸ χα, Τ)οπ8165. 

ἐδ. ὃ 3232, οορ. Βεηΐθυ, ἢγιγξοίζοα. 

ὙΟΙ. τι. Ρ. 6.) 5θθηβ ὕο βιισοοϑῦ, ΤΠ Ὁ Κ5 

ταῦπεῦ {π6 ἰάθα οἵ “ Κιπάποβθ, δἰβϑιβὺς- 

ΔΙΟΘ ;᾽ 

ιιϊο]υ"λειαύγιεηι.᾽ 

ΘΟΙΏΡ. ποῦύββ οὔ (Ταί. ν. 22. 

εὐμεταδότους... κοινωνικούς] “7,66 ὅπ 

εἰϊδεένἰρυίησ, γε ἰο ὁοηνηνιγοαΐο ;" 

ΒΟΔΙΌΘΙΥ “τοδαῦ το αἰδυσ θαΐ6,᾽ Αὐὐῃ. 

(οοτηΡ. 3'51.}, ἃ5. ὉΠ15. 566 15 τϑῦποι ἴο 

1 ΡΙΥ ὉΠ6 ααδ! τ ὑαύϊνοϑ ὑθυταϊ δ οι -ἰκος : 

ὁπ {π6 Ῥαββῖνβ ὑβυυηϊπδῦϊοι -τοὸς (Π6ΓΘ 

5664. ψ τ βοηθ ἄθστθο οὗ Ἰωχὶῦν), 566 

Ἰθομ 145. Οὐγαΐμψί. ὃ 255. 

ποὺ ὁμιλητικός, προσηνής, ΟἼγγΒ. δα 

Ὁπ6 ΟὝθοὶς δχροβιύουβ (΄ [Δ 0 1}15 Θοην]ο- 

ὑπ5,᾿ 628), θαῦ, ἃ5. ὑπ6 οσοηὐοχῦ οἰθαυν 

ΒΠον 8, “τᾶν ὕἤο ᾿πηραγὺ ὕο οὔπθγε,᾽ 

866 Δ]. ν]. 6. ΒΟΥ δα]θούϊνοθ ἃ. 

ἅπ. λεγόμ. ἴῃ ὑπ6 Ν. Τ. ΒῸΓ ἃ ῥσδο- 

1οὰ} βθύσποῖ οἷν 0118 ἃπα {Ππ6 ῥῬγβοθάϊηρ 

ἸΚοινωνικὸς 15 
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νωνικούς, ἀποθησαυρίζοντας εαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ 
Α [ ἢ ’ “- ΄- 

τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως ζωῆς. 
Κϑθρ ὕΠ᾿)0 ἀδροβίύ, απ 
Ὁ νΟΙΪα 411 [156 Κπον- 
1ρᾶρβ. 

γΘΙΒ65. 566 Βεονοσαρσθ, 56γην. ΟΥΧΥῚΙ. 

γΟΪ. ν. Ρ. 426 (Α.-Ο. 110 5.). 

19. ἀποθησαυρίζοντας] “ ἰαγίηγ τ 

ἴγ, δίογο,᾿ ΑΔ. ΤΠΘΓΘ 15 ΠῸ ΠΘΟΘΒΒΙΥΎ 

ἴον ἀθραγίϊηρ' ἔλοτη {Ππ|6. σθοτ]δι τηθϑη- 

1πρ οἵ ὑπ νογὰ ; {π6 τῖοῃ ἃτθ θα πουύεα 

ἴο ὑαῖκθ 7᾽οην (ἀπο) {Ππ6 11 ον Ῥ᾽ ΘμΌυ, 

Δα ὈΥ ἀδνοίϊηρ Ὁ ἕο ὑπὸ βϑυνίοθ οὗ 

(ὐοα πὰ {16 το]ϊθῦ οἵ {π6 ῥόον δούτα]- 

Ἰγ ἴο ἔγοαδι.}6 1ῦ ἋΡ ἃ5 ἃ φοὉοα Τοπηάἃ- 

ὕϊοη ἴον π6 ζαύατο: ἴῃ {π6 ποσὰ οἵ 

Ῥονουιάρθ, “ὉΠ 6} οϑίαθθβ νν}11 ποῦ 418 

νυ ὑμθτη, Ὀαύὺ {πον 111 Πᾶνα ου πᾶ 

Θοτηίοτὺ οὗ ὕπϑπὶ ἴῃ ὑπ6 οὔποθ νου], 

δα πᾶν οασθ8 ὕο 1655 (ἰοα ἴῸγ ὑπ ϑτη 

ἴο 811 οὐθυηϊύν,᾿ Θογην. ΟΧΧΥΙΙ. ΝΟ]. τν. 

Ρ. 4329 (Α.-Ο. Τ10γ1.). ΤῊΘ Ῥυθροβι [101 

απὸ 4065 ποῦ ΘΧΔΟΟΪΥ τηθδΠ “ΒΘΟΓΒΊΙΠῚ, 

“Ἰη Ἰοποὶπαηπατη ̓  (Β6ηρ.), Ὀὰδ ΒΘΘΠῚ5 

ἴο Ροϊηῦ ἴο {Π| Βοτι 766 ἔΓΌΤῚ τ 101), Δ Π 

ὉΠ 6 ῬΓΌΘΘΒ5 Ὀγ ψ Π]Οἢ (“ δοροποηαῖο {π6- 

ΒΘ ΠΡ ΆΤη ΟΘΟ]]ΠσΘυο,᾿ Ίηον, α6 Το γῆ. 

Οὐη1)}. ΤΥ. Ῥ. 11), ΤΠ6Υ ἃ1Γ6 ὕο τηᾶκθ 

ὉΠ 6ῖν θησαυρούς ; Θοτηρδ18 Τ]οᾶοτ. 516. 

«Βιθὶ. ν. 75, πολλοὺς τῶν ἐκ τῆς ὀπώρας 

καρπῶν ἀποθησαυρίζεσθαι. 

θεμέλιον καλόν] “ὦ σοοί ζοιιπ]αἰΐοη, ;" 

τοῦ πλούτου τὴν κτῆσιν ἐκάλεσεν ἄδη- 

λον, τών δὲ μελλόντων ἀγαθῶν τὴν ἀπό- 

λαυσιν θεμέλιον κέκληκεν, ἀκίνητα “γὰρ 

ἐκεῖνα καὶ ἄτρεπτα, ΤΠΘοά. Θεμέλιος, 

1ὖ πθρα ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΡῈ 5αϊᾷ, 18 ποὺ ἤθγθ 

πιϑ64 ἴοΥ θέμα (οοταρ. 'ΟΡΙῦ ἵν. 9), ΠΟΙ 

ἃ5. Θ΄ αἰνα]θηῦ ἴῃ τηθϑηϊηρ' ἰο συνθήκη 
(Βδιασα.), θα τούαϊπβ 105. δι] ἀπᾶ 

ῬΓΌΡΘΙ τηθϑηΐϊηρ: ἃ ΦῸΟΠ ἠοιπααΐζίοη, 

(οοηὐναϑὺ ἀδηλότης πλούτου) 15, ἃ5 1Ὁ 

ὙΕΓΘ, ἃ ῬΟΒΒΘΑΒΙΟῚ. ὙΥΠΙΟἢ ὕΠ6 Υἱοῖ ἃ Τ6 

ἴο Βύουθ ΠΡ [ῸΓ {ποιή βοῖν 68; Θομρ. ΟἿ. 

111. 13, βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περι- 

ποιοῦνται. ΤΉΘΥΘ 15 ποῦ ΠΘΥ6, ἃ5 Ὗγ16- 

ΒΙΠΡΘΙ ΥΘΙΠΔΓΙ.Β, ΔΗΥ͂ ΟΟηΓιβίοπ, Βαῦ 

ΟὨΪΥ ἃ ὈΓΘΥΠΥ οὗ οχργθβϑίοπ τ ΒΟ ἢ 

Ὦ Τιμόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον, 20 

τηϊρηῦ μῶν ῬΘΘη τηοτθ [ΠΥ Ὀαὺ 1658 

ΤΟΤΟΙΙΥ Θχρυθβϑθα ὈΥ ἀποθησαυρ. πλοῦ- 

τον καλῶν ἔργων ὡς θεμέλιον (0116): 

{Π6 τΊοἢ οὐὖ οἵ {πεῖν υἱοη65 ἃ ὕο δ Υ 

ὋΡ ὦ ὑγθϑβιγθ; {815 ὑγθαβιτ6 15. ὅο Ρ6 ἃ 

θεμέλιος καλός, ὁπ. ΠΟΙ ὉΠΟΥ͂ ΤΠΔΥ͂ 

γοϑὺ ἴῃ οὐδ ὅο ἰδ ὺ πο] οἱ τῆς ὄντως 

ζωῆς. ΤΠθ ἴοστη θεμέλιος 15. ῬΓΟΡΘΙΪΥ 

τι 8.61]. (σοτΡ. Ατὶβῦ. 465, 137, θεμε- 

λίους λίθους), Ὀὰπὺ 15. ΘΟΥΠΤΠΟΗΪΥ πι5θ6 1Π 

Ἰαῦθν νυ ῦθυβ ἃ5. ἃ βυδεύ., 6. (. ῬΟΙΥΌ. 

δέ, τ. 40. 9, Θογηρ. Τότ. Μ,, 58.ν. 

τῆς ὄντως ζωῆς} “ἐλ6 γι [{7,᾿ “ἐϊιαΐ 

«ὐὐιϊοῦ, 18. ἐγῖψ {ἰ76;᾽ “ 661186 ααἱὶ τηότιῦθ 

56 1116 66 ΠΟΙ, ῬΆΤΌΘα 6 ἴα Ῥβυβρθοῦϊννθ 

46 Ἰὼ τηοῦῦ πθ Ἰθύδθ 0118 αἰ ὌΤΩΌΥΘ 581 

568 1018,᾿ Ηθιιθ5, Τ}όοϊ. ΟἿ "δέ. τν. 22, 

Ὸ]. π|| Ρ. 252: ὑπαὺ Π1ἴ6 ἴπ ΟἸτῖϑῦ 

(2 ΤΊτα. 1. 1) ψ ΒΙΟἢ. Ὀθρὶη5 ᾿πἀθθα μ676 

Ὀαὺῦ 18 ροϑυΐϊθοίθα πουθαῖνογ ; τὸ κυρίως 

ζῆν παρὰ μόνῳ τυγχάνει τῷ Θεῷ, ΟτἹ- 

ΒΘΠ, 77) «ΠΟ. [Π- Τ|; 0]: ἵν- Ρ. 1 

(64. Ῥ6η64.), 5866 πούβθϑ οἱ οἷ. ἵν. 8. Οπ 

6Π6 τπθϑηϊηρ οἵ ζυή, 566 ΤΊ ΘΠ ΟΝ, ϑγηοΉ. 

δ. 27, ἃ ὉπΠ6 ἄθθρϑὺ ἃπα ποῦ ΘΟΙ- 

ῬΓΘΠΘηΒῖν 6 ὑγθαύϊβθ οἵ ΟἸβῃδαβθη, Οριι8- 

οὐία, Ῥ. 187 58α. Τ))6 τϑδαϊηρ αἰωνίου 

[16. νῖῦ ἢ 551 1,1 ἴον ὄντως ἰδ τϑ- 

7θούθα θνθὴ ΌΥ ομοίς, ιν Πὰ5. ΘνθυῪ 

ΔΡΡθάγαποθ οἵ Ρϑίηρ' ἃ 91058. 

20. Ὦ Τιμόθεε!] ΤΠῈ6 δαγπθδῦ δηα 

1ηΠἸνΙ Δα] 1Ζίηο Δα άΓΘΒΒ. 15. ἃ. 50] 080]6 

ΡῬγθίαοθ ὕο ὑΠ6 οοποϊπάϊησ ῬΑΓοΤΔΡἢ, 

ὙΠΟ, ἃ5. ἴῃ 2 ΟὐΥ, ΧΙ]. ΓΙ, 8]., 601- 

ἰαΐπθ ὑμ8 βατη ἃπα δβιυιθδίδποθ οἵ {116 

Τρ β16, ἃπαὰ Ὀγΐπρδ ἃσαῖπ Ἰηὔο ν]θν 

Π6 βδϊϊθιιῦ ροϊπίβ οἵ Ὁπ6 ΑΡροβί]θ 8 

ῬτθνΊου5 ὑγαυ ηΐηο5. 86] ΘΧΒου α]5. 

τὴν παραθήκην] “ἐλ6 αοροδίξ,, ΟἿΪΥ 
(α) πϑιθ, ἃπὰ (β) 2. ΤΊμη. 1. 12, δυνατός 

ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι, πὰ 

(γ) 2 Τίτη. 1. 14, τὴν καλὴν παραθήκην 

φύλαξον διὰ Πνεύμ. ἁγίου. Τπ {1686 
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ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνιίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς 

ἰπτθο ραββαρθβ ὕπ6 ὄχϑοῦ τϑΐθγθποθ οἵ 

παραθήκη 18 βοπιανναὺ ἀουθύα!. Τῦ 

ΒΘΘΙῚ5 ΠΙσΉΪΥ ῬτΟ 8016. ὑπαῦ {π6 τηθδῃ- 

ἵπρ' ἴῃ 811 ὕπγ88 ρᾶβϑαρεβ Μ1] Ὀ8 

Ζιωνααηιονιίαϊ 1, {π| σάτηθ, Ὀαὺ 10 15. ποῦ 

ΠΙΘΟΘΒΒΔΡΥ ἰο ΠΔΙΏΡΕΤ ΟἸΤΆΘΙν 65 νυτὺ ἢ {10 

Δϑβατηρίϊοη ὑμαὺ ἴῃ 411 ὕτ6Θ Ῥββᾶθ8ϑ 

10 15 οαιαοίί ὉΠ 6 ΒΆΤΉ6,----ῦμ ὉΠ ΠΘΟΘΕΒΑΤῪ 

ΒΠΡΡοβι θοη τ μϊ ον Ἰηθουίατθα υνὶῦῃ 1)8 

ὙΥ οὐὐθ᾽ 5 οὔπθυν 158 8016 ἀπ! γϑῖβ. ΟΥ̓ μοῦ 

15. 01:15. αρρτγοαϊηναΐοί, ΘΟΥ ΠΟ. ΠΊΘΔῊ- 

ΟἸΘαυν ποὺ οἰυπον “ἷθ Βοὰ],᾿ 

τ Ῥοῦ. ἱν. 190, Ββιρ. οὐ (β), οὐ ἢΪβ. “βοι}} 8 

Βδ᾽ναύοπ,, ΙῸΓ 

ὑπουσῇ ρΪδιβ1}16 ἴῃ (β), σου] ὉΥ πὸ 

ΤΊ ΔΒ. 6 Βαϊ 08Ὁ]58 εἴποι ἴῃ (α) οὐ (γ) ; 

την ἢ 

ὑ15. ἰηὐογργθίδϊοη, 

ὭΟΡ δσδῖη τὴν χάριν τοῦ Ἱ]νεύματος, 

ΤΠδοά, λ.1., ἴον 115. νουἹὰ ἴῃ οἴθοῦ 

τηὐτοάποθ ἃ ὑδυύοϊοσυ ἴῃ (γ). Νοῦ πη- 

ῬτοῦΔΌΪν, ἃ5 106 ὙΥ., Ἡ αὔθ ον, ἃ]., “ὉΠ 

τηϊ ηἰβύθυϊο! οὔοθ,᾿ ὁ. 6. “ὕπ δροβίοιίο 

ΟἿ σΘ᾽ ἴῃ (α), “{π6 οὔδοθ οὗ δῇ δνδη- 

Θ Π15ὺ 1η (6) ἀπὰ (γ): {Ππ|6Γ8 15 βου ΘΓ 

0815. οὈ]θοίΐοη, ὑπαῦ ὑποῦρ ποῦ ὑῃ- 

5810 0016 1ῃ (β) 1 065 ποὺ εἰ γπον ΠοΥΘ 

- οὐ ἴπ (γ) Ῥτθβθηῦ δὴν ἀἰρθοῦ οΡροβιθοη 

ἴο τυμδῦ [Γ0]]οννβ, τὰς βεβήλους κενοῴφω- 

νίας καὶ ἀντιθ. κιτιλ. Οπ {π6 ψΠΟ]8 

{π6π, ὑπ8 οἷοβθθ οἵ Οἤγγα οὐ (β), ἡ 

πίστις, τὸ κήρυγμα (οοταρ. ΤΉΘΟΡΉ. 1, 

(ουτπη. 1), ΟΥ᾽ ΤΆΌΠΘΥ, ΤΠ ΟΓΘ. ΘΘΏΘΥΆ]]Υ, 

εἴ. ἀοούτίπθ 6] νεγθὶ (ὑο ΤΊ πη οὐ ἢ ) 

ἰο ῬΥΘΔΟΙ,᾿ “ ΟΔΥΠΟΙΙοο ΠαΘῚ ὑα]θη θη, 

ὙΙμποδπῦ. Τάνιπ. ((ὐηιηνονι. οαΡ. 22, δα. 

Οχῇ 1841), Βθθῖη8 θαϑῦ ὕο ργθβεσνϑ {πῸ 

ΟρΡΡοβιθοη. ἴθγθ, ἃπὰ ἴο ΠΥ ΠΊΟΙΪΖΘ 

ψΊῸ ἢ} ὑπ6 οοπὐοχῦ ἴῃ (γ), γν μ116 ἢ 8 

ΒΠΡῊ ΘΧΡϑΏΒΊ0η 1 ΤηΔΥ δ180 θ6 ΔΡΡ]16α 

ἴο (β); 5686 ποίββ ὅπ ἰού. ΟὈΙΏΡΆΓΘ 

1 Τίμα. 1. 8 δηα 2 ΤΊτΩ. 1]. 2, θούῃ οὗ 

ὙΒ1Οἢ, ΘΒΡΘΟΙΔΠῪ ὑΠ6 ΤΟΥ ΘΓ, ΒΘΘΠῚ 

Βδ βίου ν ὅο σου ῆττη {Π15 Ἰηὔευρ ο- 

ἰαύϊομ. Οπ παραθήκη ἃπα παρακατα- 

θήκη ([νοο..,---Ἰοαῦ νυ Ὁ} ταοβὺ ἸηϑυΠοϊθηῦ 

Δα ποῦν, ὉΠ6 Ἰαὐύον οἵ νυν 1 ἢ 15 ΡΥ. 

{π6 τροτγϑ Ἰἀϊοπιαῦ ο Τοσυτη, πο ΤΟ θοΙ,, 

Ῥλυ τυ. Ὁ. 2312, δια σοι ραγα ὑΐ 8 πὰ πι6- 

ΤΟᾺ5 Θχχ. ἴῃ ὟΥ εὐβύ. ἐπ ἴοο. 

ἐκτρεπόμενος] “αὐοϊαίγιγ,᾽ Ααὐἰι., “ἀ6- 

γἱθαηβ5,, δ αϊρ., ΟἸδγοια. : ἘΠ6 τη] ]8 

νΟΙσΘ, 650. νυ ἢ 8 δοοιι5. Οὐ]θοῦ!, Ὀ6- 

ἴῃ ρ᾽ ΒΟΙΉ ΘΟ 65 5.1 Δ ΌΪΥ το πθρθα Ὀγ ἃ 

σον οἵ αἰ δυθηῦ τυθϑηΐηρ ὑο ὑπαὺ Ὀγ 

ϑΪοῦ. ὑπ6 δού. ψοῖθθ 15 ΘΧΡΙΘΒΒΘα: 

ΘΟΙΏΡ. ΝΥ] Ι, ΟὟ. ὃ 38. 2, Ρ. 226. 

κενοφωνίας] “δαῤῥίἑη 8, “ επιρὶ-ἐα1}:- 

ἐηγ8,, “νδΠΟΒ. 51π0 τηθηΐθ ΒΟΠΟΒ,, Βὰ- 

ῬΠΕΙ, τι οηϊν θι6 δἃηα 2 Ἴπη. 11. τύ, 

Δη4 βοδγοοὶν αἰ δυθηῦ ᾿πὶ πιθδηΐηρ' ἔγοτῃ 

6; οοπύγαβὺ 

Δ π|65 ἵν. 5, 8πα οοτρ. 1 υ]ηρ, Οὗ. 

0]. τν.2, Ὁ. 642. Οη βεβήλους (10; 

85. ὑπ6 οἹηἰβϑίοη οἵ ὕπ6 ἃυί10 16. βἤοννδ, 

ματαιολογία, τ ΤΊ. 1. 

Ῥ6Ιοηρθ 8150 ἴο ἀντιθέσεις) ἃπα {ΠπῸ6 

Ῥιθῆχϑά δνῦ., δοιὴρ. ποῦοβ οτι οἷ. ἵν, 7. 

ἀντιθέσεις κ.τ. Δ. “ογοβ᾽ ἐϊ0Ή}8 ΟΥΥ 1λ6 

7αϊβοῖψ- παγιο, Μἤηοιυίοεί γα, “ οἵ 8 

ἹΚπον ]θάσθ ν᾽ 10 ἢ. ΓᾺ]5ΘΙῪ ἀυγοθαΐθϑ ἴο 

“ΘΟ ΘΗ ΨΕΙ8 

ΒοΙΘ θα, 6556. Ροίθδῦ αὐὸ8 ψευι να] 6ο1- 

ἰνατῖῳ δῦ, Επύ., ΤΠ6 οχϑοῦ σηθϑηϊηρ' 
ρρρ .. 

οἵ ἀντιλ., ἸΔϑςσι [σοπίουβίο 68, 9ρ- 

1056 1 ὑπαῦὺ ΠΔΠΊ6,᾽ 

ῬοΒ᾿ θ]0Π65] ὅν, 10 15 βοιπθνν αὐ αἸ ΕΠ ου]ὺ 

Τθααν (Ραδέογ αἴθ). μ. 26 

Β4.), Το." ΟὈνίουθ ΤΘΒΌΠΒ, ῬΙΈ5565. ὑπ 9 

ΒΡΘΟΙΔ] Δ᾽} βίο ὕο ὑΠ6 Μδτγοϊοηῖίθ ὉΡΡο- 

ἴο «βοθυύδϊη. 

β: ὕ1005 Ὀθύνν θθ {16 Ἰὰνν ἃ ἴπ ΘΟ ΌΒΡοΙ 

(5886. Το υθα}}, ΠΤ αγο. τι 10), θαὺ Πὰ8 θα 

ΔΌΪΥ Δηδυνοσθ Ὀν ΝΥ Ἰθβοον, ὑλγοποῖ. 

Ρ. 394. ΟἾγγυβ. δπὰ ΤΠΘΟΡἢ. (ΘΟμΡ. 

(Βοαπ,) τοῖον Ὁ ο Ῥεύβομὰ! σοὨΐΡΟ- 

γϑυβίθβ δα ὧο ΟΠ ]θοίϊοηΒ ἀσαϊπβὺ ἐΐπι6 

ΟΌ5ρ61; αἷς οὐδὲ ἀποκρίνεσθαι χρή; 

{π|5 ποννθνοῦ 15. ποὺ αὐἱύθ 5 ΠΟΙ ΘΟ 

δθηθτυα!. Τη6 Ιαποσᾶρθ τοὶρῦ [6 

ὑπουρμὺ αὖ ἢγϑὺ βισιῦ ἴο ροϊηὐ ἰο Βοτηθ- 

ΦΏΙηρ᾽ ΒΡΘοΙῆο (οοιρ. Ἡαἰπευ); θη 

Ππονθνου γα Οὔβουνθ ὑπαὺ κενοφωνίας 

δα ἀντιθέσεις ἅτ πη 61 {Π|6 ν᾽ ποῦ] τα 

οἵ ἃ 5Β1ῃ 916 ἀυίϊο]6, 10 566 η15 ἀἸΠοα]ῦ ὕο 

τηδιηὐαῖη ἃ Τῆοσθ ἀθῆηϊ(9 χαθϑηΐτρ᾽ 1Π 
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ὃ ’ ’ ο᾽ 9 [2 οὶ 

ψευδωνύμου γνώσεως, ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ 21 
Α« ’ ’ 

τὴν πίστιν ἠστόχησαν. 

Βεπραϊοίϊοη. 

ὑΠ6 Ἰαΐίου. νγοτὰ ὑπᾶπ π᾿ ὑπ ΤΌΓΙΉΘΥ, 

Τ]658 ἀντιθέσεις ὕΠ6π ΔΓΘ ΡΈΠΘΓΔΙΪΥ ὑπ 

ῬοΟΒΙΌ]Οη5 Πα ὑθδοιμίηρβ οὗ [4]88 πονν- 

Ἰϑάσ νυ ΒΙ ἢ ἃγγαν θα ὑπ θιηβοῖνοβ αρωϊηιδέ 

{Ππ6 ἀοούγιπιθ οοτητηϊ {64 ἴο ΤΊ οὐ, --- 

τὰς ἐναντίας θέσεις, (ὍΓΔΥ; 5850 ΘΥ̓ΘΠ 

1)6 Ὑγοίίο, ΤΏΙΒ 86 οἵ {16 

ῬΘΟΌΠΙΔΙ θυ πὶ γνῶσις Β68Π18 ὕο 5ΠΟΥ 

ὑμαῦ 10 νγᾶὰϑ θθοοτηῖϊπο ὑπ 6 ΔΡΡΘ]]δῦϊοι 

οὗ ὑπὺ [4158 δηὰ δα! 01οι5 ὑθδομηρ, 

ΝΟ, ὑδικῖηρ 105. αἶβ8 ἔγοση ἃ «6 νν 18} 

ΟΥΓ ΟΡ  ἰβθϊς ΡΒ Π]ΠΟΒορΡμυ ((Ὁ]. 11. 8), 

Δἰγοδν θοσθ ψυυμῖπ ἴῦ ὑπ6 βθθαβ οἵ 

Βαυβοαυθπηῦ ΠΘΓΘΒ68, 8 ννᾶ8. ΡΥΘρΡΔΓ- 

πο ὉΠ8 νὰν ἔου ὑπ 46 ἤμ16 σι νοβυ!οἰβ1η 

οὗ ἃ ἰαύβι σβῃῦαγυ : σοπρ. ΟἾγυβ. δὰ 

68Ρ. ΤῊ θοά. ἐη ἰ00., πα 5886 πούβϑ 05 

ΠῚ 1; 4- 

21. ἐπαγγελλόμενοι] “πιαλήη α }7Ὸ- 
7εϑείου οὔ, “Ῥτεθ 58 Τδγθηύθϑ, Β6Ζᾶ; 

588 πούεββ οἱ οἷ. 11. 10. 

ἠστόχησαν)] “τεὐἰββοὦ ἐΠιοἷγ' αἴηι ;᾿ Υ̓6- 

ΒΙΠΡΘΓ ΠΘΓΘ ὑΥρδ5 τποϑὺ ἴα γ]Ὺ ὑμπαῦ 10 

ἴθ ῬΘΡΓΘΟΟΥ ᾿πογθ 1 0]6 ὑπαῦ ΔΗΥ ἔουΡῸΓ 

πη ὑΠ6 βοοοπα σθη θαυ Υ 50] πὰνθ ΔΡ- 

Ῥ]16 ἃ 50 111 ἀπ ΘΧΡΡ ΒΒ ὅο ἔο] ον 6 8 

Ἡ χάρις μετὰ σοῦ. 

οὗ π6 Μαγοϊομῖθα αποϑὶβ. Οἡ ἀστοχέω 

5868 ποΐβϑ οῃ ο΄. 1. 0, ἀπά ἴοι: 06 τι59 

οἵ περί 588 ποΐββ οι οἢ. ἷ. Το. 

μετὰ σοῦ] ὅο Τ7ήδον. αἴθ Ὁ ΕΒ ΚΤ, ; 

ΠΘΑΤΊΥ 81} ΤΉ55, ; τη] ΣΙ οὗ ν,., δὰ 

ΤΩΝ ΠΥ ΒῚ., πα ρεγῆαρ8 υἱϑηῦν. ΤΠ. 

ῬΙαναὶ ὑμῶν 15 ΨΘΓῪ ΒΓΟΠΡῚΥ βυρροτίθα 

[Δεσδ; τ; Βορεῃ., Οὐρῦ., 8].1, θαῦ 

5011] ΠηΔΥ͂ Ὀ6 50 ἴΆΥ τϑσδγα θα 1 Ρτο- 

ῬΔΌΙΠΟΥ 88. ἃ οογγθούϊοη ἀεὶ νθά Τγοιη 

2 ΤΊτη. ν. 22, οὐ Τιῦ. 11. 15, ὑπαῦ ψν6 

ΤηΔΥ͂ Ποϑιίαῦθ ἔο τϑνθῦβθ ὕπ8 τϑϑήϊηρ' 

ὉΠ} {π6 Ἔχδοῦ να]ὰθ οἵ ὑπ6 δα ἀϊ (10 ηᾺ] 

Θνιάθποθ οἵ δὲ 15. τποσθ {ὉΠ} ν Κποννῃ. 

Αὐ ΔΠΥ Γαΐθ, 1Π ὑμῶν Ὀ6 τούαϊπθα, πὸ 

βύγβββ ο8). βίου θ6 1814 οὴ. {Π6 Ὅ]1 8] 

85. ᾿ρΊ γΙηρ ὑπαῦ ὑπ ΕἸ ρΙβ0186. νγὰβ δά- 

ἀτεβϑθα ὕο ὕπ6 Ομ αγοῖ 85. Μ706}} ἃ8. ο 

ΤΙτπούμγ. ΑἸΙ ὑπὰῦ οουἹὰ 6 Βαϊά 

μου 6 {παὺ δῦ Ῥδὰ] βοπῦ 15 "6πθ- 

αἰούϊοπ ὕο ἐπ Ομ α ἢ τη ἀπ ψΊ 0} ὑπὸ 

το 105 ΒΙΒῃορ. Ἡαὐποι βοιπθν δῦ βὶη- 

ΘΌΪΑΥΙΥ τηδῖη δῖη8. σοῦ ἴῃ 15. ΟΥῚ 10Ὰ] 

πούθβ, ἃ πα, ἃ5 1 ὑοῦ] ββϑοιῃ, ὑμῶν 1 

Ὧ15 σΟΙΏΤΠΘΗ[ΔΓΥ. 

ΝΟΤΕ ΟΝ 1 Τίμι, 111. τό. 

ΤῊ γϑΒ 0105 οὗἉ ΤΩΥ δχδτηϊπαύϊοη οὗ ὑΠ6 Οοα. ΑἸδχ. τηὰν θ6 ὑπι|8 ὈΥΙΘΗ͂Υ βίαὐοά. 

Οἱ ἱπβροοῦϊης ὑπ αἰβραύθα νογά ὑπθγθ ρρθαγεᾷ (α) ἃ Θοᾶγββ 11η8 οὐθῖ, ἃ πὰ ἃ 

ταῦθ ἀοῦ νι ιθμΐη ὑπ6 Ο, ἴπ δίαοί: ἴπῖς; (6) ἃ. Ταϊπῦ ᾿πθ δογοββ Ὁ ἴῃ ἴῃς οὗ {Π6 δαηὶο 

οοἴοιιν" ἃ8. ὕμ6 διἀ]δοθπὺ ᾿οὐΐθυβ. Τῦ γγᾶϑ οἴθαν ὑμαῦ (α) πδα πὸ οἸαίτη μι ἃὐψθη θη, 

ὀχοθρῦ 5 θεῖπρ' Ροββί ον ἃ στ4θ σϑύοπομίησ οἵ (6): ὑπ6 Ἰδύίθν ἀθιηδη θα οαγθ[α] 

δχδιηϊηδίϊοπ. Αἴδοι ἱπβρθούϊοπ νυ ᾧ' Βίσοπσ ΙΘῺ8 ἰδ ΒΘ ηΘα τηογ6 ἔπη ῬτῸ- 

ῬΆ016 ὑπαὺ ΜΥ οὐβύθι π᾿ Β ορίπΐου (ΠΡ οϊοσοην. ΚΝ ο]. 1. Ῥ. 22) γγᾶ8 οουτθοῦ, (ὑἀγθῖα] 

τηθαβ ΓΘτη θη β Βμονγϑα ἐπαῦ {πὸ Πτϑὺ ε οἵ εὐσέβειαν, οι. νἱ. 3, ὁπ. {π6 ΟὔΠ6Γ 5148 οὗ 

088 ρῬᾶρσθ, νγᾶβ ΘΧ δῦ] ορροβίθθ, ὉΠ6. οἰγοιϊαῦ ρογίϊοη οὐ {Π| ὕνγο ἰθύξουβ ἃ] πιοϑῦ 

Θη ΓΟ οοἰποϊάϊηρ, ἃπα ὑπ6 Ὁπὶοϊτοπθὰ οχίγθπιιυυ οὐ ὑπ6 βαριυὐῳ οἵ ε Ὀθὶηρ' 

Ῥθμϊμὰ νοῦ Πδα βϑοιμβα ἃ τὰρροα μογίϊοῃ οὗ {118 16 0-παπὰ ἱπποῖ εαρ8 οὗ Ὁ. 10 

--. 
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γτϑπιδῖ θα ΟὨΪν ὕο ργοῦο ὕΠπ6 ᾿Πθηυϊον οἵ ὑπ15 βαριυύα, υνῖυν ὑΠ6 5θουαῖπσ᾽ Ἰ᾿η 6. Δσροὰθ 

Ο. Τ|ιβ ψθι ὑπὸ Κὶπα ἀδββίβίαποθ οὗ Μὲ Ηδια]οη οὗ ὑπ6 Βιε 05}. Μαβθατα 

γνὰβ ὑππ|5 οἴδβοιθα. ὙνΏ116 οπϑ οὗ τι5 με] ἃρ ὑπ6 ρᾶσθ ἴο ὍΠ6 Πρηῦ ἃ πα νἱθυνθα 

Ὁπ6 Ο ὑπγουρῆ {π᾿ Ἰθη8, ὑπ6 οὐποὺ Ὀρουρηῦ ὑπ6 ροϊηὐὺ οἵἩἨ δῃ Ἰηβύσατηθπῦ (νι πουὺ 

οὗ οοῦσβθ ὑοπομῖηρ' ὅπ6 ΜΠ.) 80 πθᾶγ ὕο {116 ΘΧύγ τα Υ οὗ {π8 βαρτθνα οὗ [118 ε ἃ8 

ἴο τηᾶ 6 ἃ Ροϊμῦ οἵ 5πε48 νἱβι 018. ἐο {πὸ ΟΌΒΘΡνΘΡ ΟἹ 0Π8 οὔ: 5:48. Πθη {Π6 

Ροϊπὺ οἵ {Ππ6 ἱπβύσαμπθπῦ νγὰβ ἄγαν οὐ ϑι ὑΠπ6 βασὶυθα οὐ {Π6 ε, {π6 Ροϊηῦ οἵ βῆδι46 

νγᾶβ 566} ὅο ἔγασο οιἱέ οχαοίίῃ ἐΐι6 βιιϑροοίοα αἱωηιείον" οὗ με Ὁ. Τῦ σου] Ὁππ8 

βϑϑῖα οογίδίη ὑπαὺ (Ὁ) 18. πὸ ρατὺ οἵ Ο, δια ὑπὰὖ {Π᾿ γϑααῖηρ' οἵ Α 15 ὅς. 



ΠΡΟΣ ΤἙΙΜΟΘΕΟΝ Ὁ. 





ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

ΓΠΗΙΝ βϑοομα Εριϑῦ]6. ὑο [ε]5. {ἈΠ Πα] Τρ] μα ἀπὰ [Ὁ]]Οντο γα 8. 

νγεῖϊύθη ὈΥ ὑπ Αροβύϊθ ἀπυησ [15 ϑθοοηεί ἸπΡΙἸΒδομτηθηῦ αὖ 

ῬοΙμΘ (566 ποίθβ οἢ. οἷ. ἱν. 12; ἃπα οι}. οἷ. 1. 18), δ:η4, ἃ8. ἐϊι6 

ἸΠΒΡΙΓΘα ὙΥΘΙ 5. ΟΥ̓ ΘΧΡΓΙΘΕΒΙΟΩΒ [ὉΠΥ ἸπΒ.Π}7 ΟἿ ἈΒΒΟΥ ]ηρ' 

(61ι. τν. 6), υὰὺ ἃ ὙΘΡΥ 5πουὺ ὑππ6 Ὀθίουθ 15 την ύυτάοτη, ἃ 1η 16 

Ἰηθθυναὶ θϑύνγθθη. ὑπ “ἀούϊο ρυππδ᾽ (568. ποῦδΒ Οα ΟἿ. ἵν. 16) ἃπὰ 

105 τη τ [1] 1πβτιθ ; ΘΟΙηΡ. Ἐπιβο. ἢ δέ, Ποοί. τι. 22. 

Τὸ νου] ὑπτ5 πᾶν ὕθθη τυιῦθθη ἃουαῦ ὑΠ6 γϑαν Α. Ὁ. 67 οἵ 

ῬΘΙΠΔ 05 Α. Ῥ. 68, ἡ. 6. ὑπ Ἰαδὺ θαὺ οη16 οὗ ἰαβδὺ γϑᾶσ οἵ {6 τϑῖσῃι οἵ 

ἮΝ 6.0, ψ 0} ὑγαα τ 10). (λι56}0. Ομγοτν. ἅπιη. 70 Α. Ὁ. ; “Θγοιηθ, (α- 

ἐωΐ. δογὶρέ. ὁπ. 5, Ῥ. 35, 64. ΒᾺ110.), ΔΡρατ αν π ἢ Βοῖηθ ἄθργθθ 

ΟΥ̓ ΙΔ ΒΙ ὈΠ1ὺγ, ΠΧΘΒ ΠΡΟΙ 85. ὉΠ6 ρΡουϊοα οἵ {π6 Αροβύ]θ᾽ 5 πιαυύγτ- 

ἄτη : 5686 (Ὀμγ θθαγΘ δ Πονβοη, δέ “ων, Υ οἹ. τι. Ρ. 596, ποὺθ 

(6. 2), ἃπα σοι ραν Ῥθαιβομ, “4 ηγιαΐ, Ζ αν, Ὑ 0]. 1. Ῥ. 3296 (64. 

Ομπαν Ομ). 

ὝΥμοτΘ ΤΊ πηοὐΠΥ γὰβ αὖ {118 ὑϊπη6. σδηηοῦ ὙΘΙῪ ΤΟ ΙΪΥ δ. ἀ6- 

οἰἀοα, ἃ5. ΒΟΙΠ6 ΤΘίθυθΘ ΠΟΘ 5 1π ὑΠ6 ΕΡΙΒ016 (οι. 1. 15. 54. ΘΟ ραγΘα 10} 

ἴγ. Το, οἷ. 11, 17, 8}].} 5661 ὅο ΙΔ ΟΙ1ΖΘ τὺ ἢ ὑπ οὔ τπιηπϑύμιτα]} 5α}- 

Ῥοβι ιοη ὑπαῦ Π6 νγὰβ δὖ ΕἸ Θβι18, ὑγΠ1116 Οὐ ΥΒ (οἢ, ἵν. 12, 20) μᾶνθ 

θη ὑπουρ]ῦ ὕο ἸΤΏΡ]Υ {116 ΘΟΠ ΓΤ ΆΓΡΎ ; ΘΟΙΏΡ. πούθϑ οἢ. οἷ,. 1γ. 12. ΟΠ 

ὑπ ψΠΟ]6 ὑΠ|6 δυσιπηθηΐβ ἀθυινθα ἔγοτη ὑπ 6 σΘΗΘΙΆΠΥ ᾽ΠῚ 1]ΔῪ ὕθΥ ΤΩ 5 

ἴῃ. ψγΠ 10 ὑπ6 Ῥγδϑθηὺ ἰθπϑύβ (θοτηρ. ἢ. ἢ. τό ψι τ ΤΊιη. νἱ. Ζο, 

ὉΠ οἷν. 11. 23 ΜΙ 1 ΤΊ, νἱ. 4), Γαύατο ἀθυθ]οριηθηΐβ (οοιηρ. ΟἿ. 

111, 1, 5 ΜΙ τ ΤΊτη. ἵν. 1 86.), ἃ θυθὴ ΠϑΠ165. (οΟΙΏρ. 6}. 11. 17 

ἢ τ ΤΠ. 1. 20), οἵ {Π6. {Ἀ158. ὑθδοῃθιθ ἃ᾽6 ομδυδούθυΖθα ἴῃ ὑΠ6 

ὕνο Εριβῦ]8β, βθθὴ ὕο ουὐνγθι ἢ. ὑποβθ ἀρατπιοθα ἔγουη ὑπ Τορορτὰ- 

Ῥμ1οα] πούϊοθβ, δ 0 τϑη θυ [Ὁ 511 Ὁ] Υ τοῦθ ῬΓΟΡΔΌ]6 ὑμαύ, αὖ {Π6 

ὑϊπηθ γΠ6η ὑπ Θϑοοπα ρΙβὺ]6 τνὰβ υυιύθη, ΤΊ τα οὐΠΥ νγὰβ οοποοῖνθα 

ὈΥ ὕὉπ6 Αροβύϊθ ὕο δ δὖ ὑπὸ βοθιιθ οὗ [νἷϑ ἀρροϊαύρα Ἰαθοιτβ (1 ΤΊτα. 
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1... 2), δηΠἃ ἃ5 οἰὑΠ6 1 δοῦμε ΠΥ 1ῃ ΕἸΡΙΙΘαιθ ΟΥ̓ ὙΙΒΙ Πρ Βοη6. οἵὁἨ {16 

ἀδροπάθηῦ οἰ ΤῸ Π165 1ῃ 15 ᾿πητη ΘἸαῦθ πΘΙσ] θΟαΠοοά : 566 Οὐη θθᾶ 6 

δη Ἡοόνβοη, δὲ δ αιί, Ὗ 0]. τι. Ρ. 582, πούβ (64. 2). 

116 Αροβύϊθ᾽ 5. Ῥυ ΠΟΙ ρ8] θα ΡΟΒ6 τη ΕἸ 1ηρ᾽ ἐπ6 ΠρΙβῦ]6 τὰ 8 ἴο 

ΠΘΡνΘ ἃπα δυβύαιη ΤΊ ποῦ ΠΥ πη] ὑπ πον ἀθθρθηϊηρ ὑγ 1815. ἀπά 

ῬΘυβθοα 015 οἵ {πὸ ΟἸπιτοἢ ἔλουα τυτὑ]πουιὺ (01. 1. 8, 11. 23, 12, 1]. 12, 

ν. 5); ἃη ὅο ῬΥΘΡαΙΘ ἃ η 6 [ὈΥθυα ἢ Π]τ ἀραϊηδῦ ὑπ6 501} βαάθς 

ὑγ18}5. Τροτη. ὑπιθαύθηϊηρ' ΠΟΘΙ ΘΒ165. Δ ἀροβύδβιθθ ἔτοτη Ἱ 1] (οι. 

111. 1. 56.)». Τ|.6 ΒΘΟΟΠΟΆΡΥ ΡΠ ΡΟΒ0. ττὰ8. {Π|0 Θανποϑὺ ἀθαῖτ6 οἵ {16 

ΑΡοβύϊθ, ἔου]οῦη ἃ5. μ6 ποὺ πγὰβ (οΪν. 1γ. τό), πα ἀοβουίθα ὈΥ ἃ}} 

βάν ὑπ6 {10 π| Τααῖτο (οἢ. ἵν. 11}, ὕο 5680 Το" θθ 1016 [15 ὉΠπ16. 501 

ἴῃ ὑΠ6 10}. (εἶι. ᾿ν. 9, 21), ἃπαὶ ὕο βιιβύαιι [τὴ ποὺ ὈΥ Π15. ὙΥΕΙῦΘη. 

νου οαΐγ, θαὺ Ὁ. ὕπ6 ῥιδοῦϊοα! ὑθϑομῖπρ οὐ μ15. ῬθιΒΟΠᾺ] Θ ΧΗ ]6. 

Τὴ πὸ Ἐρίβύ]6 ἄοθϑ {1Π|ὸ ἔγτιθ, Ἰονίπρ, πα απηὐθα, πα ὑνιβύα] Πθανὺ 

οὗ ὕπ6 συραῦ ἃ ροβί]θ βΡρθδὶς 1 τη 0 16 ΘΟΠμΒΟΙ Δύο Ὺ γϑῦ ΠΊΟΥΘ ἸΠΟΥ]ΠΡ; 

ἀοοθηΐβ : ἴῃ πῸ Ρορύΐοη οὗ 15. ὙΠ ἰηρ5 15 ὕΠποῖ ἃ ἸΟΡΙ6Ρ ὕοπο οἵ 

ΟΠ εἸδύϊαπ οουταρθ ὑπαὰῃ ὑπαὺ ὙγΠ10) ρθυνδᾶθθ ὑΠ6 86, 50. ὅο βρθὲῖκ, 

ἀγηρ ΜΟΥ δ ἢ ΠΟΥ ΠΟΥ ὃ ΠΟ]161 ταρύτπσο ὑπδη ὑπᾶῦ νι ἢ τ ἴθ. {6 

γουγα α ἃπα ογόνηι οἵ {10} |{π| ἸΔΟυ 15 οομπ θη ρ]αὐθα ἃ8. πον ΘΧ- 

οΘϑαϊηρ ΠΙΘῊ αὖ Ππαηά. 

ΤΠη6 ατιϑϑύϊοι οἵ ὑπ φϑῃτ ΠΘηΘ55. 81] αι ΠΘ ὑ]οΙν ϑὐδη 5. 11 

οομποχίομ υγιυ}ν ὑΠαῦ οἵ ὑπ6 ΕἸτϑὺ Πρ᾿βῦ]ο. ΤΊ5. ΟΗΪΥ τη γ 6 δἀαθέ, 

ὑπεαὺ 1 {Ππ6 σθηθυὰ] ὕοηθ οἵἨ {115 ΕΠρ1β016 ὑβημ 15. ὅο τη8 ΚΘ τιϑ 86] δογὺ- 

οἱγοοοί ὑπαὺ 1ὖὺ οὐ] ἤν Ῥθθη υυϊύθθη ὈΥ πὸ πδηα βὰν ὑπαῦ οὗ 

δῦ Ῥαα], 15. ρουθοῦ τἀθηυν οὗ Ἰαπιστιασθ νι} ὑπαὺ οὗ ὑπὸ ΕἸγϑῦ 

θριβΌ16 ἀπα {π6 ΒΠρΡΙΒΌ16 ὑο ΤΙῦπα5 Ἰνοϊνο5 ἃ ΓΡ ΠΥ ον] άθηοθ οὐ ὑπ6 

ΘΘΠΠΪΏΘΗΘΕΒ. Δ Π4 Δα Ππθη τον οἵὁἩ ὑποβθ ΕἸ ριβύ]οθ 10 1ὖ ὑππ5 τὸ- 

ΒΘΙΩΌ]65, δ ηἃ νυιῦἢ π 10} 1ὖ δύῃ 5. ὑπτι5. οΙοβΘΙνῪ οοππθούθα, 



ΠΡΟΣ 

Ἀγροβίοϊμο δ ἄγοθβ πα 
Βα! αὐαύίοη. 

ΤΙΜΟΘΙΕΟΝ Ρ. 

ΑΥ̓ΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ 1. 

διὰ θελήματος Θεοῦ κατ᾽ ἐπαγγελίαν 

ζωῆς τῆς ἐν «Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, “Γιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ. 2 
" 3 “ “ σ΄“ 

χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 

1 ῬΘδΓ {Ππ86 θυο ἴῃ 
ΤΊΥ ΠΠΕΙΊΟΥΥ, 8 ΠΕ 681] 
ἴο μη {Π6 [10 ὑπὰῦ 
15. ἴῃ ὕπθθ δηὰ [ΠΥ 
ΤαΥῊἾ γ. ΠΣ πρὸ Πγ δἰ Γ. 

1. διὰ θελήματος Θεοῦ] “ἐλγονιρῆ, 

ἐλ εὐἱίϊ ὁ οὐ :᾿ “ἀροβῥοϊαύττη. βατιμ 

ψοϊαπύοῦ! οὖ οἰθούϊομι [961] δαβοιυιϊῦ, 

ΠΟΙ 81118. τηϑυῖθῖβ,, Εὐθὺ. : 50 1 δπᾶ 2 

Οοτ. 1. τ, ἘΡΗἢ. 1. 1 (ὙΠΘΥΘ 5686 ποῦββ) 

ΟΟΪ]. 1. τ, Τὰ {Ππ6 ἴΌτσιμ ον Τρ 5116 (μ6 

ἈΡΟΒ.16 ὑθυῖηβ Πἰτηβ6]ῇ ἀπόστ. Χ, Ἴ 

κατ᾿ ἐπιταγὴν Θεοῦ, ῬΕΙΠαΡ5. ὑμὰ5 

ΒΡ θη Πα ποΙηρ ὉΠπ6 δα πουν οἵ 

Ὧ15. σοι ββῖοη, 66 ποίθϑ ; ΠΘΓΘ, Ρο8- 

510]γ οὐ δοοουπηῦ οἵ {Π6 [ο]]ονίηρ' κατά, 

6 τϑνϑγίβ ὕο ἢ15 τιϑτ18} Του δ. 

κατ᾽ ἐπαγγελίαν τηιϊιϑῦ 8 1ο]π661, ἃ 8 
{Ππ6 οτηϊββίοι οὐ ὑπ6 δυῦϊο]8 οἱθαυν 46- 

οἶα68, ποῦ ννἱθ διὰ θελήματος, Ὀπὺ Ὁ 

ἀπόστολος (οοΙηρ. ΤΊ, 1. 1); {Π6 ῬΙΒΡ. 

κατὰ ἀοποῦίησ ὑπ6 οὐὗγοοί ἀιπα τγνεγνἱοην 

οἵ ὕμ86 δρροϊηὐτηθηῦ, “ἴο ἔπγῦπον, ἴο 

τηϑκο Κῆονγη, ὕΠ6 ΡῬΥΌΤΩΪδΒ8 οὗ θὔθυηδὶ 

1|6,᾽ ἀπόστολόν με προεβάλετο ὁ δεσ- 

πότης Θεύός...ὥστε με τὴν ἐπαγγελθεῖ- 

σαν αἰώνιον ζωὴν τοῖς ἀνθρώποις κηρύ- 

ξαι, ΤΒροά,, Ἃὔουμα.; 560 ΤΊ. 1.1, 

κατὰ πίστιν, ἃ οοπιρ. ΥΪΠΘΙ, ({7. 
8 40. ἃ, Ρ. 358, 8πα πούθϑ οὐ 1 777). 

νὶ. 2. Οπ {Π6 δχργδββϑίοῃ. ἐπαγγελ. 

Χαριν ἔχω τῷ Θεῷ, ὦ λατρεύω ἀπὸ 95 
᾿ ΕῚ ΄“ Ἧ ς τ) [2 

προγονῶν εν καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιά- 

ζωῆς, ἀπ {πΠ6 παύυτθ οἵ ὕπθ σϑηῖτῖναῖ 

τ αὐ, 566 ποίβϑ οὐ 1 7έηι. ἵν. ὃ. 

2. ἀγαπητῷ τέκνῳ] “η}, θεϊονοα 
οἠηα :᾽ 50 1η τ ον. ἵν. 17, Ὀαύ ὙΣΠΟ ΟῚ 

χέκν, τὰ 1 ΠῚ πη. 1 2 810 ἽΠ. 1: ἢ; 

ΟΠ αὐϊάριη (γνησ.) 84 ΤΊππούμοὶ 

ΘΟΙΤΠ ΘΠ δ ]οπθὴη οὖ Ἰαπθη ρου ποῦ ; 

Ποο νοῦο Ῥδα]ὶ ἴῃ 1ΠῸπὶ ΘΠ ν οΙθ ]81 

οὖ οπαγιαΐοπη ἀθοϊαραῦ, απὸ ἸρβιιΠη 

ἰδτάθη, τὖ ππομϑῦ ΟἼἜΓΥ5.», ἴῃ 6715 ἰαὰ- 

ἄδτη τϑοϊαυ,᾽ «΄ ἀΒΌϊ πα, Τῦ 15 ΒύγΔ 66 

᾿πἀθ64 ἴῃ. Μίδοϊς (οοταρ. ΑἸΓ) ἰο Βπά 

Π6γΘ δ ἰηβϑἰππαδύϊοι ὑπαῦὺ ΤΊ αἸὰ 

ποῦ ΠΟ ἄδθβθῖνθ ὑπ [ὉΤΠῚΘΡ {10|6. 

ΘΟΔΤΌΘΙΥ 685 ῬΓΘΟΔΤΪΟὰ5. 15 10 (ἢ 

ΑἸ6.) ὕἤο δββουῦ ὑπῶῦ ὉΠθΥ6 15 τῆηονα οἵ 

Ἰονθ ὡῃα 1685 οἵ σοππάθμποθ ἴῃ ὉΠ15 

ΤΌΡΙΒΌ18 ; 568 νϑῖ. 5. Οπ πθ σοηβίσπο- 

Οϊοιι 868 πούβϑ οὐ 1 7Ἴην. 1. 2. 

χάρις, ἔλεος κιτ.λ.1] 566 πούθϑ οὔ; Ζῇ). 

1. 2; ΘΟΙΏΡΑΓΘ 8150 ὁη. αἰ. ἴ. 3, ἀπά 

ον τ την. 1. 2. Οπ π6 βογϊρύυγαι 

τηθαμΐηρ οὐ χάρις 8886 ὕπθ Ὀγθῦ Ρυὺ 

Β8 8 δούονν οὈβθυνθίϊομβ οἵ ὟΥ αἰου]απά, 

Μιιοῖν. οἢ. χ. Ν᾽ οἱ. τν. Ρ. 666 5α. 

2. Χάριν ἔχω] “1 σίνα {λπαπκ8;" 



110 ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕῸΝ Β. 

“᾽ Α Α “ [ 5 «- Ἷ 

λειπτον εχω την περι σου μνειὰαν εν Ταις δεήσεσίν μου 

Ἁ ςγρΣ τ. ’ 3 “ “ - 

4. νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐπιπε θῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος σου τῶν 

ΤΠΟΥ͂Θ. ΘΟΙΠΙΠΟΗΪΥ εὐχαριστῶ, Ὀὰὺ 566 

ΤΠ6 οοπδίγαούϊη οὗ 0Π]15 

ΤῊ ἀϑπα] 

ΤΠ π" 1: ΤΟΣ 

γ6 158 18 ποῦ ρευθοῦ]ν οἰθδγ. 

Θοπηθχίοη χάριν ἔχω ὡς κ.τ.λ., ἴῃ 

ΠΟ ὡς 5 ὕδκεν [Ὁ ὅτε (νυϊσ., 

ΟἾγγ5.), οὐ φιοπέαηι (1.60), ᾿πάδθρθῃ- 

ἀθηῦν οὗ 1.8. Θχθρϑύϊοαὶ αἸΠ οα 0168,--- 

ΤῸ ΒΌΓΘΙΥ ποῖθηον ὑπΠ6 Ῥταυ ΘΒ. ὑΠ6ῃη- 

ΒΘΙ͂ν65, ΠΟΙ ὑπ6 τϑρθαύεα τηθηὐοη οἵ 

ΤΙ οὐ Υ ἴῃ ὑπϑιη (1.60), οου]α [Όγτ ἃ 

Βα Ποϊοαῦ τθᾶβοι ἴῸ τ ὕπ6 ΑΡΟβί]6 5 τϑ- 

ἐαγπΐπσ ὑμδμ 8. ἰο οά, ---ἰβ ορεῃ ἴο 

{π6 σταπιπηδύϊοα! ΟὈ]θούϊομβ. ὑπδῦὺ ὡς 

Θου] ΒοδγΟΟΙῪ ὑπ 8 θ6 τιβϑα ἴον ὅτι (5686 

Ίοῦζ, Ζεναν. ΚΝ οἱ. τι, Ρ. 7065, ΘΟΙΏΡ. 

ἘΠΙΘπαύ, Ζεα. ϑορἢ. Ν᾿ οΪ. ττ. Ρ. 1002), 

πα {παῦ ὉΠ6 οανβαΐ 56η868 15 ποΐ ἕουπα 

ἴῃ ϑὺ Ῥδὺ]}}5 Ερρ. (866. Μϑγεγ οἡ (ταί. 

νἱὶ. το). 1,688 ὕβπα 018. 18. ὕΠ86 ηιοάαί 

(“μὸν ἀποθαβίηρ, Α1[.), ὡπα 501}] 1888 

086 ἐοηυροναΐ ταθδῃΐηρ', “απούϊθβ ὑπὶ τ6- 

οογάοτ, Οδἱν., Οὐ. (οοτηρ. ΚΙοῦζ, 

γο]. τι. Ρ. 759), 84 ᾿ϑαϑβῦ οὗ 8}1 80 {Π6 

Δάν γὈ ]Ὰ] τηθαπίηρ ἃββίσηιθα Ὀγ Δίδοϊς, 

ἐγθομῦ ππαθ] ββισ.᾿ [ἢ βριύ8 ἴῃ θη οὗ 

{π6 παπαθογῦ οὗ ᾿πουν θη νου 8 (1)6 

ὙΥγ.), 10 ββϑιὴβ πιοδῦ οοιτεοῦ, ἃ8 νγ68}] ἃ8 

ταοβῦ 5106, ὕο τϑῦδϊπ ὑπ6 ἀϑ88} τηθδῃ- 

ἴηρ; οὗ ὡς ((α8,᾿ ϑτπι “ αα,᾽ 501]. “85 10 

ΒΆΡΡΘῃΒ ὑπαῦ Πὰν 68), ο τοίεν χάριν ἔχω 

ἴο ὑπόμν. λαβών, νοι. 5, ἃπ4 ἴο τϑρᾶγὰ 

ὡς ἀδιάλ. κι. τ. Δ. δἃ5 την προ [Π6 βύαῦθ 

οὗ ξβοιησϑ, ὑπ τηθηῦαὶ οἰτουτηβύδη 68, 

ἃ5 ἴῦ γεγο, ἀπᾶθν ὙΠ οι ὑΠ8. Α ροβί]θ 

ΘΧΡΓΘΒΒῈΒ. 8 ὑπᾶπκβ; “1 ὑπαὶ οὐ 

ἐν 5 ὕΠοὰ ἀτὺ ΘΥΟΓ ΠΡΡδυτηοβῦ ἴῃ ΤΥ 

ὑπουρμύβ πα ῥγᾶυθῦβ.. ΚΠ επὶ ὑπ 5 ραῦ 

ἴῃ ΓΘΠΙΘΠΙ ΌΓΆΠΟ6,᾽ ὧς. "5 5ΘΘΙηΒ 8͵50 

Ῥεβὺ ἴο πδυιπομῖζθ τυἱ ἢ ὑΠ 8 Ροβιϊοη οὗ 

{πμ6 ὑδγύϊαυν ρτγθαϊοδίθ ἀδιάλειπτον ; 

568 Ὀθοῖον. ὕὅπ66 Γ᾽ Δ ΠΥ ΟἰΤΟυΙηβίϑΠ 65, 

1ῦ ΒΘΘΙΏῚΒ ἱπηροβϑῖ 0 16. ὕο ΒΌΡΡοβθ ψ]ἢ 

ΟὐτγΆΥ δη 6]11}0518 οἵ καὶ μαρτύρομαι Ὀ6- 

ἔοτβ ὡς; Βοτη. ἱ. 9. 15. ν6ΓῪ αἰΠδγοπῦ. 

Οπ ὑπ τι86 οἵ ὡς, ΘΟΙΏΡΑΓΘ πούθβ οἡ 

(αϊ. νἱ. το. ἀπὸ προγόνων] 

“ἤγοην τὰν 7ογο αἰιογ8,᾿ “ νἱῦ ἢ ὑπ᾿ ἴθ86]- 

ἴῃρ5 θα ρυϊποῖρ]65. ᾿πμου θα ἀπα 46- 

τὶ νϑα ἔλοσῃ ὑμθιη,᾿ ----ποῦ “85 ΤΥ [δύῃ οΥ5 

μπανθ ἄοπθ θϑίογθ πιθ,᾿ Υ δἰθυ]δηά, 

Θογην. Τ1. ΝΟ]. ν. Ρ. 454; 866 ΥΊΠοΓ, 

6». ὃ 47. Ὁ, Ρ- 322. ΤΠθ86. ψψεγθ ποῦ 

τοιπούθ (Η δπιτη.), θαὖ τπηοτο ᾿τητηθαϊαΐθ 

(οοιηρ. 1 ΤΊ μι. ν. 4) ὑγοσθηῖθοῦ 5, {ΤΌΤΩ. 

γΠοπὶ {πὸ Αροβίθ δα σϑοεϊνθα ὑπαῦ 

ἐὰππἀδπθη α] το σοι 5 σπου] θά σι ΠΟ Π 

γγ88. ΘΟΙητηοη. ὈΟΙΗ ἰὼ «πάἀδῖδϑη ἀπά 

ΟΠ Ιβυϊαηϊῦν ; Θοτηρ. Αοὐβ χχὶϊ, 3, χχῖν. 

14. ἐν καθαρᾷ συνειδ.] “ἐπ ὦ 
Ῥιώ σογϑοίθηοο;᾽ ἃ5. ὑπ βονῦ οὗ βρ111- 

ὑπ] Βρῃ θυ ἴῃ ψν μ]οἢ ὑπ6 λατρεία ννἃ8 

ΟἸἴοσθα ; 566 ὙΥ ηον, (Ὁ). ὃ 48. ἃ, Ρ- 3406. 

Οη καθ. συνειδ. 66. ποίεβ οὐ 1 717η. 

ἽΠΡ᾿ ὡς ἀδιάλειπτον κ.τ.λ.] 

ἐα8 τὐνοοαϑίη, τη ον ηυἰ έοα!, 18. ἐλι6 γ6- 

ηνεηιἰγ"αγν06. αὐ]ιϊοἶν,᾽ ὅτο., ποῦ “ππϊηΐθι- 

τυ 85 15, ὦθ., Ῥ6 116; 0Π6 ὕουυϊαΓΥ 

Ῥτγεάϊοαίθ πηαδῦ ποῦ 86. οὈβοισθα ἴῃ 

Ὁ Δ ΗΒ] ΙΟΙ : 588 Π)οπ 8145. (ναί. ὃ 301, 

10. αν. ὃ 480 84. γυκτὸς καὶ 

ἡμέρας τηυϑῦ ποῦ θ6 Ἰοἰπεά νι ἐπιπο- 

θῶν σε ἰδεῖν (ΔΙΑ. 1ἢ.), ἃ πα 5011] [658, οι 

δοοουσηῦ οὗ ὉΠ)8. ΔΌΒΘΠΟΒ οἵ {πὸ δγύϊοϊο, 

ΜΠ δεήσεσίν μου (ϑὅ'.γ7τ.))ν, Ὀυῦ ψΠ ἢ 

ἀδιάλ. ἔχω, “Ποῖ ὑπθ858. σγουβ Δ}1Π|τ6 

Ἔχρί ἴῃ δα σπῆᾶποθ, Οη {Π6 ΘΧΡΓ.8- 

Βίοῃ 8566 πούβϑ οὐ 1 7 ἴηι. ν. 5. 

4. ἐπιποθῶν] “ἰοησίηῳ ;᾿ ῬΡατύ. (6- 

Ῥεπάθηῦ ὁπ ἔχω μνείαν, ΘΧΡΥΘΒΒΙηρ᾽ ἐπι 6 

Το] πρ ὑπαῦ οχβῦθα ρυθυ] οι Β]υ ὕο, ΟΥ̓ 

ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΓΆΠΘΟΙΒΙΥ τιῦῃ ὉΠδῦ δοῦϊοη 

(οοιαρ. {6}, αν. 8. 685), ἃπα οοπηεοίθ 

πῃ ὑπ6 ἤμπδ] οἴαῦβο ἵνα πληρωθώ. 

ΤΗΘ [Ο]]οννηρ ῬᾶΓΌΟΙΡΙα] οἴϑαβθ, με- 

μνημένος κιτ.Ὰ. (΄ ΤᾺΘΠΊΟΙ ΔΟΓΥΙΠΘΓΈΠῚ 

ὑπδᾶγατη,᾿ Ν᾽ αἱρ., ΟἸΔτοτη.), (065. ποῦ 

τοϑίδι ἴο χάριν ἔχω, 85 ὕπ6 τηρϑηΐηρ οὗ 

ἵνα πουϊά {ὰ5. θ6. ΠΟΙ Υ οὔβουγθῇ, 

θαῦ Τυρίμον 1Ππδύγαΐθθ ἃπα χα 5 

ἐπιποθῶν, ἰο ψΠΙΟΝ ἰὉ 15. Δρρθπάθα 
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δακρύων, Ὧα χαρᾶς πληρωθῶ, ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς 5 

ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνέκησεν πρῶτον ἐν τῆ 
μ 5 ’ Α “ Ἷ ἌΡΑΣ ἢ , , 

μάμμη σου Λωίδι καὶ τῇ μητρί σου Ἐλὐνίκη, πέπεισμαι δὲ 
Φ Ἄγε, 09, ’ 
οτι Και ἐν σοι. 

ἢ ἃ αἰπὺ οδιιδα] ἴοτοθ ; “ Ἰοηρίηρ' ο 

Β860 Π66, 1Π᾿ ΤΟΙ τδποΘ οἵ (5 1 

ΤΘΙΠΘΙΠ Ὀ6Γ7) ΠΥ ὕθδυβ, ἱπ ογάθυ ἐΠὰὺ 1 

τιᾶν,᾿ ἄς. ΤΠ ἐπὶ ἴῃ ἐπιποθῶν τοὶϊσιῦ 

δὖὺ γϑὺ βιρῃὺ βθθῖη ἴο 8 ἐηέεηϑένο (“ ν8- 

Πϑπηθηΐου ορύδηβ,᾽ «π80., “ σγθδῦν ἀ6- 

βίσῖηρ,᾿ Απὖ.}) Ῥούῃ Πμοτθ ἃπα Ἔοπι. 

ἵν, 11, 81. Α8. ΠονθυῈ ὕπθ 5112018 

ἔοστη ποθέω 15 ποῦ υβοα ἴῃ ᾧμ6 Ν,", 

δι 88 ὕΠ18 ἰπίθηβινα ἴοσοθ οϑηποῦ 

ὈΥ ΔΗΥ͂ Τηθ8π5 6 οὐογέωϊηϊῃ δ Ὀβύδῃ- 

Ὀϊαῦθα ἴῃ οΟὔπο δυύμουβ, ἐπὶ Μ}11} Ὀ6 

ΤΉΟΤΘ ΘΟΥτΘοῦν ὑδίκθη ἃ58 τηϑυκῖπρ' ὑπ 

αϊγοοίίο (Βοϑῦ ἃ. Ῥαΐμα, 16. 8. ν. 

ἐπί, σα. Ὁ.) οὐ {π6 πόθος, οοταρ. Ῥβδίτὰ 

ΧΙ, 2, ἐπιποθεῖ... ἐπὶ τὰς πηγάς : 566 

680. 88 ροοά ποία οἵ ΕΖ. ἤοην. ὙΟΙ. 

ΤΠ Ρ᾽ 21: σοῦ τῶν δακρύων] 

“ἔ]ι6 ἐ6α}}5 ιὐλιοδ, ἑΐου βἠοααεϑί,᾽.- Ῥτο- 

ῬΔΌΙΪΥ αὖ ραγύϊηρ : εἰκὸς ἦν αὐτὸν ἀπο- 

σχιζόμενον κλαίειν καὶ ὀδύρεσθαι μᾶλλον 

ἢ παιδίον τοῦ μαστοῦ καὶ τῆς τιτθῆς 

ἀποσπώμενον, ΟἾγγ8. ΟΟΤΆΥ ΘΟΙΉΡΆΓΕΒ 

{μ6 οᾶ86 οὗ {π6 πρεσβύτεροι αὖ ἘΡΠιε- 

5.8, Αοίβϑ χχ. 27; 5686 8180 ὙΥΊΘΒΘ ον, 

Οπγονοῖ. Ρ. 463. 

5. ὑπόμνησιν λαβών] “δοίη γιιΐ 

ἦγ γεηιθηιδγαηιο0 ,᾽ Ἰιύογα}]ν, “πα νϊηρ᾽ τὸ- 

οοἰνϑά τϑιηϊπαϊηρ, ποῦ, ψ 1 ἃ πορ]θοῦ 

οὗ ὕβθῃβθ, “ ἀὰπὶ 1π πηθτη. γθύοοο," [,60 

(πο γθβα8 λαβών). Τἢθ δββογίίοη οὗ 

ΒΘηροΙ, ἔουπαάθα οπ {Π6 αἰβιϊπούϊοη οὗ 

Αἰηπιοηΐὰβ (ἀνάμνησις ὅταν τις ἔλθῃ 

εἰς μνήμην τῶν παρελθόντων, ὑπόμν. δὲ 

ὅταν ὑφ᾽ ἑτέρου εἰς τοῦτο προάχθῃ, 

Ῥ. τύ, 64. Ν΄ 81ο1κ.), {παὖὺ δύ Ῥδὰϊ] τοϊσῦ 

δῶν Ὀθ6π σοτηϊπε θα οἵ ΤΊ ποῦ γ᾽ 5 ΤΑΊ ἢ 

ὈΥ ΒΟΙΏ6 “δχύθγπϑ οοοδβῖο δῦ ΠῸΠΟΙΔΒ,᾽ 

15. ποῦ ἴο 6 αἰβιηϊθβοά ψῖῦ Η αὐ οτ᾽ 

ΒΕ ΠῚ ΠΊΘΡΓΥ͂ ὙΠ οσταπαθὺ :᾿ 10 18 Ρ]Διι8]- 

ὉΠ6, ΠΑΓΙΠΟΠΙΖΟΒ νυ ὑπ ὕθηβθ, δπὰ 

Ἰοχίοαν σοηβίαθσθαὰ 15. ὙΘΓῪ Βα ϊβῖδο- 

95 ἃ 43.» 9 , 9 
Δι ην αιτιᾶαν αναμιμνησκῶ σε ἀναζω- ό 

ΤΟΓΥ; ΟΟΙΩΡ. 2 Ρεὺ. ἱ. 13, 111. 1, ὅπ 6 

ΟΠ]Υ͂ ΟἴΠ6ΙΓ ῬΑΒΒαρΘΒ ἴῃ ὑπ Ν. Τ᾽, ΘΓ 6 

ὑπ6 ψογὰ οοουγβ. ΤῊὴ6 ᾿πίτϑῃϑβ. τη 68} - 

ἴῃ 15. ἔΠ]]Ὺ ἀοἴθηβιθ]6 (μνήμην, καὶ 

ἰδιωτικῶς εἰπεῖν ὑπόμνησιν, ἘΠ αϑύδίῃ, 

7|. ΧΧΤΙΙ. Ρ. 1440, 566 4180 ῬΟΙγΡ. Π1δέ. 

ἸΞ1 2. ΠῚ 521: θὴ; Δπ| ΔΊ» λαβὼν; 

2 Ῥοὐ. 1. 9, 15. ΘΘυθ  Π]Ὺ ἈΠ] ΟρΌιΙΒ8, 5011} 

οἢ ὕπθ ψγΠο]8 1Ππ6 ὑγϑηβιῦϊνθ τηθϑπ] Ρ' 

ΒΘ6ΠῚΒ ὈΓΘίεγδ]6 ; οοὰρ. Εἰρῇ. 1. 1, 

ὙΥΠ6Τ6 ὑΠ6 ΘΟΠβύΓ Οὐ 15 Β: τη] τ, ΤῊΘ 

ΤΘΔαΙηρ' 15 ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἀοα ὑπ]: λαμβάνων 

18 Τουπα ἴθ ΠΕ ΚΙ, ΔΆ, τηοβὺ τη85.; Ὀυῦ 

ΒΘΘΙῺΒ ΟἸΘΑΤΙΥ πίθου πὶ δας ποτὶ ἰὸ 

{πΠ6 ἐαχύ, ψ Β] ἢ 15 Βαυρροτίθδᾷ ὃὉγῪ ΑΟΘΕ' 
ΟΝ; τὴ. 31..73. ὅΡο.- τη885. οὗ Βοπ16 δ0- 

ὑπουῖῦγ [Φαοληι., Τίδβολι. ]. τῆς ἐν) 

σοὶ κιτιλ.}] “ἐλὲ πριζεϊσηει ζαϊέ, ἰπαΐ 18) 

(μοῦ “νψβ,᾽ Α1[.) ὧν ἐλεο,"--ταοτγθ οχ- 

ΔΟΟν, “αα86 οϑῦ 'ἱπ [8 ποὸη βοία,᾽ Υ υ]6'., 

5τὴ. Οὐ. ; οδ]θοῦ γνβΊ ἢ οα1]6 4 Το ἢ 

π6 ΑΡοβῦ!]θ᾽ 5 ὉπδπΚύήμ!π 688. 

πόκριτος, 866 πούθ8 0 1 7 ἴηι. 1. 5. 

Οπ ἀνυ- 

πρῶτον] “7)18ὲ, τοῦ ἴου τὸ πρῶτον, 

ΠΟΙΓ ἀρδίη [Ὁ πρότερον (΄ ῬΥΪ8. υἝΤΩ 

ἵπ {6,᾽ 1μ60)ὴ, θτπὺ ΒΡ] “ ἢγβὺ: {Π6 

1π αν Πτηρ οὗ ΤᾺ} ἴῃ ᾿ΤΊτ οὐ Π γ᾽ 5 ἕδτη!!Υ 

Βυβὺ θεσδπ ἴῃ 0Π6 οᾶ88 οἵ 1,οἷ5. ΤΠη6 

γο]αύϊνα ἥτις ΠΘΥΘ ΒΘ ηΒ τι866, ποῦ, 88 

οἴδοπ, υῖῦ δπ Ἔχρ παύουν, θα ψἹῈ 

ἃ. ΒρΘοΙ γηρσ, δπ4] ν᾿ μαὺ ταν 6 ὑθυτηθὰ 

ἃ αἰδονονἐϊαϊίη ἴοτοθ, --- 0818. ρατγύϊοιι- 

Ἰὼ ἀνυπόκρ. πίστις, πὸ οὔποτ, ἀν ο]ὺ 

Βγδύ,᾿ ὧδ.; 8686. ποίθϑ οὐ (Ταἰ. ἵν. 24, 

8πα ΘΟΙΏΡ. «81, ατ. ὃ 816. 

μάμμῃ! “ σγαπαηιοίον.. ΤΠ6 Αὐὐοἰβίβ 
Θοπάθιηη 818 ἴουπι, ὑΠ|6 Θογγθοῦ Ἔχ ρΓθ8- 

βίοπ θϑίηρ τήθη (μοῦ τίτθη), ΤιΟΌΘΟΙ, 

Ῥλγψπη. Ῥ. 134, ΤΒοπι. Μδϑρ. 85. ν. τίθη. 

ΤῊΘ τποῖμοῦ Ἱππιηΐοθ (Ροβϑιῦν 088 

ἀδυρ]ῦογ οὗ 1,018) 15 Δ Ππ464 ἴο ἴῃ Α οὐ 

ΧΥΪ. 1. καὶ ἐν σοί] ὅ΄ο1]. 



112 ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β. 

ἌΡ Α » [4 - - ..5 9 Α Α «-- 

πύυρειν το χαρίισμα του Θεοῦ, Ο ἐστιν ἐν σόοι διὰ της 

ἐνοικεῖ ; σοτὴρ. Αττα., “οὖ 'ἱπ [8 οβὺ.ἢ 

1)6 ὟὟΥ. βθθπ 5 ἱποϊποα ἴο ἕανουσ ὑμ6 

ΒαΡΡ]οιαθηῦ οἵ Οτοῦ., ἃ]., ἐνοικήσει, ΟΠ. 

{Π6 πυροῦ οβὶβ ὑπαῦ ΤΊπι. μα ὈΘοοΙηΘ 

γᾶ ἰπ ἔα] (γοΥ. Γ3, 6ἢ. [1]. 14),--- 
δι ὨΥρούμ βῖβ, ῖοἢῃ. ὑποιρὴ δἄνο- 

οαὐοα Ὀγ ΔΙ. ὑπτοπρποῦῦ {Π|5 ΕἸΡΊ 5016, 

15. ΘΘΥ ΠΥ Ρυθοδγίοιιβ, δηα, 1 ΒΘΘΠῚΒ 

ΤΘΆΒΟΠΆΒ]6 ὑο 844, τη ρτ ΟΡ 016. ΤῊΘ 

ἐγϑηβιθοι ὕο Θχπου αθίοι ἀ065 ποῦ αὖ 

411 ἕανοιν 50 ἢ. ἃ ΒΙΡΡΟΒΙΓΟΠ; “ἴπη0 

απο οουῦϊαϑ. Ῥϑαϊα5. 46 ΤΊ ποῦποὶ Πα 6 

Ῥουϑιϑαθ ογαῦ, 60. Πιδ]ο θη Πδθοραῦ 

οδιβατη Δα πογίδπαϊ αὖ αἰοτοῦ τὸ χάρισ- 

μα τοῦ Θεοῦ, 4τὸ σαιάοτοῦ,᾽ 1,60. 

6. Δι᾽ ἣν αἰτίαν] “707 τυλιίολ, οαιι86," 

56. διότι οἷδά σε ἀνυπόκριτον ἔχοντα 

πίστιν, ΤΠΘΟΡΉ. ; ταῦτα περί σου πε- 

πεισμένος παρακαλῶ κ.τ.Ὰ., ΤΠΘοά., 

ΘΟΙΏΡ. ποῦθϑ Οἢ ΘῈ . 12: ἃ5 ὕΠ6 ΑΡΟΒ[18 

Κηθν ὑπᾶὺ {115 ΤᾺ] ννὰ8 τη ΤΊτηούμν, 

μ6 τϑιηϊη 5. Εἴμη (“ ἴῃ τηθιπουίατη τϑ- 

1οὶυ,᾽ «΄δ0., ΘοΙηΡ. 1 ΟὐΥ, ἵν. 17) ἴο 

ΘΧμΙιῦ τὖ ἴῃ δοίϊοθ. Τῦ ἰΒ ὈὉΥ πῸ 

τη 85 ΤΉ ΡΓΟΡΔΌ]6 ὑπδῦ {115 ἀνάμνησις 

νὰ Βαροοβύθα Ὀγ ἃ Κπον]θάσα οἵ {118 

συϊθῖ, ἃ ῬΟΒΒΙΟΙΥ ἀθαροθάθμου, πο 

ψο ΤΠποῦμν τηϊσῦ μῶν βαηὶς δὐ 

{6 αῦβθποθ, ὑγ1815, 8} ἸΤΩΡ  ἸΒοπ τς θη ὔ 

οὗ Βὶ5. Βριυ1ὖπ81 ΓΌΠΘΥ ἴῃ ὑπ [ἈΠῈ ; 

ὅρα πῶς δείκνυσιν αὐτὸν ἐν ἀθυμίᾳ ὀντα 

πολλῇ, πῶς ἐν κατηφείᾳ, ΟἾγγ5. ΤΠ15 

6 ΤΠΔΥ ΥΘΆΒΟΠΔΌΪΥ ἀββαϊηθ, Ὀπὺ ὑΠ68 

ΦπθονῪ ὑπῶῦ {π|85 “ἀθῶα οΠ114᾽ οὗ {Π6 

ἈΡροβί!8 ψὰϑβ Βπονῖηρ “ ΒΙ5 18. οὐ Ὀδοῖκ- 

ψναγ ἀπο85 Ὁ ηα {πηϊαἸγ᾽ (ΑἸίονα, Φηοίοῃ. 

ον τ Τίην. ὃ 2. 0) ἴῃ [ῖϑ. τηϊ Ἰβύθυα]} 

νους ΠοΘ5. ἴα Ἰπογ6 Ργοοῦ ὑπδπ Πὰβ 

γεὺ δθθη δααπιοθά. ἀναϊζωπυρεῖν] 

το κίπαϊε τι, ἀεὶ ζῶσαν καὶ ἀκμάζου- 

σαν ἐργάζεσθαι, ΤΠΘΟΡΙ., πυρσεύειν, 
Ξ- Υ 

ΤΙθοά., ὅπερ [αὖ Θχοῖθε8] ὅγτσ. ; 

566 ϑυίοον, 7 εβαυι". 5... Ν᾽ 0]. τ. Ρ. 265. 

ΤΠ ΕΓ 8 ΠῸ ἸΘΧ θα] ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ ἴῸΤ ῬΓΕΒ8- 

1πρ’ ὑπ6 τηβδηϊη σ᾽ Οὗ {118 σου, “Βοριῦοβ 

ἸΡΊ65. Βιιβοϊωνθ,᾿ Οὐτοῦ., ἃ], [πη θ64 10 

ΤηΔΥ͂ Ὀ6 ἔασον βαϊα ὑπαὺ ἀνα ζωπυρεῖν 

(0 ἅπαξ λεγόμ. ἴῃ ὑπ6 Ν. 1.) 15. ποῦ 

ἢΟΓΘ ὨΘΟΘΒΒΔΓΠΥ “7 6βιιβοϊ αγθ,᾿ δ α]σ'., 

«γγίοθν δηΐδομοπ,᾽ Η ὐπὸ, θαΐ τϑῦπον 

“ ραβαθβοϊζατθ,᾽ Β6Ζὰ, “ ϑηζαΐοηθη, 196 

Ὑ  δὕ6,--ἰῃθ. ἴογοθ οὗ ἀνὰ Ὀδῖπο τ, 

τριυαγεβ, 6... ἀνάπτειν, ἀναπνεῖν, ἂν- 

εγείρειν κιτ.λ.; 5686 ὙΥΊΠποΥ, αἀὁ Τεγῦ. 

"Οη1)». 111. Ῥ. 1, ποΐθ, ᾿οβῦ τ. ῬΆ]πι, 

“εα. 8.0. ἀνα, Ἐ. τ; σοηρ. Ῥ]αΐδγοἢ, 

Τοηῦρ. 41, αὖθις ἀναζωπυροῦντα καὶ 

παρασκευαζόμενον. ΤΠ. 5᾽π|0186 [Όγτα 

ζωπυρεῖν 15. “ο [ἰηα16 ὅο ἤατϊηθ᾽ (τοὺς 

ἄνθρακας φυσᾶν, Θυϊάα5), Ὁπ6 οοτα- 

Ῥουπα ἀναζωπυρεῖν 15 ΕἸ ΠΡ (α) ἴο “76- 

Κίπα]6,᾽ δπὰ 'π ἃ τηθῦδρ ΠΟΥ ]Οἃ] 56Π86 

“γον νιν, ᾿ «ΠΌΒῈΡἢ. Απηέΐῳ. ὙΠ. 8. 5, 

ἀναζωπυρῆσαι τὴν δεξιάν (ΘΓΟ ΟΔΤῊ 5 

Π8η4}), οοτηρ. ΡΙαΐο, (λαγηα. Ρ. 156 Ὁ, 

ἀνεθάῤῥησά τε...καὶ ἀνεζωπυρούμην ; ΟΥ 

(Ὁ) 85. ἤϑγθ, “ἴο Κἰπα]θ τρ᾽ (ἀνεγεῖραι, 

ἐκ ζωπυρῆσαι, δι 45), “ἴο ἴαη ἰπύο ἃ 

ἤδυηθ," υιῦ Ποῖ μον Θ γε ἸπνοΙ νυ ἸΠΡ᾽ ΔΗΥ͂ 

ΠΘΟΟ58(7.}} ΚΘ ἴθ ο6 ο ἃ })ευϊοιι8 βύδῦθ 

Οὗ ΒΙΡΠΘΥ ΔΙΠΟΌΓ ΟΥ οἵἱἨ ἁ [0116 οἷον : 

οομαρ. Μδγο. Απίοῃ. ΥἹ1. 2, ἀναζωπὺυ- 

ρεῖν φαντασίας ΟΡΡ. ἴο σβεννύναι, πα 

ΔΡΡΥ. ῬΙαῦο, ΠΚοριιῦϊ. ντι. 527 Ὁ, ἐκκα- 

θαίρεταί τε καὶ ἀναζωπυρεῖται. Α8 

5 Ῥθθὴ Ὀθίογθ βαϊα, 10 15 ποῦ ΣΠΟΙΥ 

ΠΩΡΙΟΌΔΡΙ6 ὑπᾶῦὺ ΤΙ τοϊρῦ ποὺ 

Βῶνθ Ὀθθῃ ἴῃ ἃ βίαίβ οὗ ἀθυμία, Βαῦ 

{Π15 1Πῇ ΓΘ ΠΟ 6 τ ϑῦβ ΠΟΤῈ ΟΠ. ὕΠ8 ΡῈΠ6- 

ΤᾺ] ἔδοὺ οὗ ὕπε ἀνάμνησις ὕπδπι οα {Π86 

τηθϑηΐηρ Οὗ 8 ἰβοϊαίθα ψοστά, Νι- 

ΤΠΘΡΟῸΒ δχχ. οὐ ὑπθ τ86 οἵ ζωπ. ἀπ 

ἀναζωπ. Μ1] Ὀ6 ουπα ἴπ ὙΥ εὐϑύ. ὁ) 

ἰοο., ἹΚτοβ, Οὐδ. Ρ. 26ο, Τιοθϑηθν, Οὗ. 

Ρ- 412; 588 4180 Ῥίεγβοι, ων. Ρ. 170. 

τὸ χάρισμα] “ἔλε οἱ, ἐλ6 οἰναγϑην," 

--ποῦ ὕπ6 ΗΟΙΥ ρινιῦ φοπθγαγ, τὴν 

χάριν τοῦ Πνεύματος, ΤΠΘοά., ἃ ἃ ΔΡΡΥ. 

γδιουδηα, ϑ6γηυ. ΧΧΤ, Υ οἱ. γ΄. Ρ. 41 

(νοβΘ οἰθασ ΓΘ ΠΥ 5. Πονγανοσ 9 ὕΠ6 

ΘΟΠΟΌΣΙΘΠΟΘ Οὗ ΟἿΣ Βρ110 τ ὉΠ 6’ 



ΤΕ 7} 8: 

9 ’ ΄-ὠ “" 

ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου. 

σωφρονισμοῦ. 

Το ποὺ ὕπθῃ 5. Ἶη}ς 
ΤΌ Δ] οὐϊο 5, ον ὑΠ6 
588 οὗ Ηϊῃ) η0 πηδι 8 
αθαῦῃ Ρουθ ]6 55. 1 8} 
ἨΪ5 ῬΥΘΔΟΠΘΥ, ἃπα πον ὑπαῦ Ἠθ 111 ΚΘΘΡ Ὡγ ἀδροβιί. 

ἩΟΙΥ ὥὅρινγιῦ ἃτθ ποῦ ὕπ 1655 σου ῃν 

οὗἨ δὐθθηῦϊο1),---Ὀπὖ 0Π6 5ρθοῖϊαὶ οὴΓῦ οὗ 

ῦ ἴῃ υϑίθγθμοθ ὑο ΤΊ τού 5 ἀαὐϊ88 ἃ5 ὃ 

ὈΙΒΠΟΡ ἃπα δνδηρο]ϑῦ, εἰς προστασίαν 

τῆς ἐκκλησίας, εἰς σημεῖα, εἰς λατρείαν 

ἅπασαν, ΟἾΓΥΒ.: ΟΟΙΏΡΑγΘ ΗΟΚΟΓ, 

Μοοῖ. Ῥοῖ. ν. 77. 5. διὰ 

τῆς ἐπιθ.] “ἐλγοιρῇ, ἐδι6 ἰαγίηψ ονι,᾽ 

ὧσο. ; ὕπ8 πᾶπαβ σνοσθ {Ππ6 ηρεαζιηιν ὈΥ 

ΙῸἢ. ὑπὸ σἸ οἵ {π6 ον ϑριτῖῦ νὰ 

ἱπηραγίβἃ. Οπ ὑπ6 ἐπίθεσις χειρῶν, 

5868 πούβϑ ΟἿ 1 7ϊην. ἵν. 14, ὙΠΕΓΘ 1ὖ 15 

τηθηὐοποά ὑπαῦ ὑπ6 ῬγθΌυ θυ 7ο]πθα 

ἢ ὑπ ΑΡροϑβύ]θ 'π ὑπ86 ρϑυξουτημδποθ 

οὗ {Π68 βοϊθιημ ϑοῦ. 

7. Πνεῦμα δειλίας] “ἐλ6 ϑρύνἱ οὗ, 
δοιταγαΐοο,᾽ οὐ διὰ τοῦτο τὸ Πνεῦμα 

ἐλάβομεν ἵνα ὑποστελλώμεθα, ἀλλ᾽ ἵνα 

παῤῥησιαζώμεθα, ΟἸνγ8.; ποῦ “ἃ Βρ᾽ εὖ, 

δι Ἡδύπι ἃ] δα 1π ιβ5ϑα οπαυδούεν,, Ῥ6116: 

8866 πούεβϑ οὗν Μρἢν. 1. τ7, πα οἷν (ταῖ. 

νἱ. 1. ΒΥ οοΙμρδιηρ ὑΠο088 ὕνγο ποῦβϑ 

1ῦ Μ1Π 6. βθθῃ ὑπᾶῦὺ ἴῃ 5.0) σα565. 85 

{π6 ργβϑθηῦ, πθγ {πΠ6 πνεῦμα 15 πηθη- 

ἀϊοη θα ἴῃ σοππθχίοῃ ψἢ διδόναι κ.τ.λ., 

10 15. Ὀούξαυ ἴο σϑίϑυ 1ὖ ατγϑοίϊμ το Π 6 

Ρθυβοηδ) ΠῚῸΟΙν ϑριγιῦ πα ὑπ6 αἀρδύγαοῦ 

σρῃ, ὅο Ηἰβ βρθοϊῆς χάρισμα. ὙΥ̓ΒεΓΘ 

ΒΟΥΘΥΘΙ, ἃ8 1Π1 (ὟΥ. ἵν. 21, 6]. {. ο.; 

ὑπ σοπποχίοῃ 18 αἰ υθηῦ, ὑΠ6 πνεῦμα 

ΤΔΥῪ Ὀδ τοίου ἐηιηυοαϊαίοίμ ο ὕΠ6 

Βαμηδη Βρ᾽εἰῦ (οοταρ. ΟἸΒμδβθη, Οριι80. 

Ῥ. 154}, ὑπουρῇμ θνθη ὕμθη οὐ ηναίείν 

ἴο ὑπ ἩοΙν ϑριγιῦ 85. ὑπ ἱπυγουκίηρ' 

Ρονγθῦ. Τῃ βοΐ ἴουτη 1]. ὕπθη, {Π6 

τηθϑπϊηρ' οἵ πνεῦμα, ν᾽ πϑύπου 1 θ6 {118 

Βυτηδη Βρὶτὶῦ ἃ5. ψγουρηῦ ὁπ Ὀγ {Π8 

ἩῸΟΙγ ὥρ τύ, οὐ ὅπ6 Ἤν Θριὶνιῦ ἃ8 

ὙΟΥ ΚΙ Πρ οα. ὅΠπ6 Πυτηδη. ΒΡΙγ1ῦ, νν11}] θ)6 

Ὀεϑὺ ἀθάπορά ἔγοτα ὑπ6 οοηίθχῦ: Μ 1. ἢ 

119 

9 Ν ΝΜ ς᾽ α ε 

οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ 7 

Θεὸς []νεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ ͵ μ ἢ μ γαπήη 

Μὴ οὖν ἐπαισχυνθῆς τὸ μαρτύριον τοῦ 8 

Κυρίου ἡμῶν, μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, 
Οπαγὰ {μΐηθ. 

{πὸ ῥυθϑθηῦ ραβϑαρθ Θοπιρ. Π ΟΠ. ΥἹ]]. 

15, 68]. ἵν. 6. Οπ {μ6 οπηϊββίοη οἵ {π6 

ΔΥ ΊΟ]6 τι πνεῦμα, 566 πούθβ οὔ (αἴ. 

ο, ἰῶο σωφρονισμοῦ] 
δὰ πο. Υ͂ 

“ϑοἰ  οοηἐγοῖ ;" Ἰ2α..5..2;10) Πππϑθνα- 

]ο Π]8] ὅγτ.., “Βοδυιθύα ῖ8,᾽ Ν᾽ α]5., ΟἿα- 

ΤΌΤ. ; ἃ ἅπ. λεγόμ. ἴπ Ν. Τ., δαῦ 

ΘΟΙΡαγ6 ΤΊ. 11. 4. Σιωφρονισμός, ἃ 5 

105. ὑθυπιϊπαύϊου. βιιρρσοϑίβ (ΠοΠα 185. 

Ογαΐψί. δ 253, Βαύῤύτῃ. 6Ὑ.. ὃ 10. 7. 588 

ΕΧΧ, ἴῃ ΤΟΌΘοΚ, Ῥλγψη. Ρ. 511), ᾿ιδ8 

ΒΌΔΠΥ ἃ ὑγαπδιθϊνϑ ἴογοθ, 6..Χ. ῬΙαὔδγοῃ, 

Οαἱ. Μα). 5, ἐπὶ σωφρονισμῷ τῶν ἄλλων, 

ΘΟΠῚΡ. «ΟΒΘΡΠ. 4 ηέΐῳ. Χ ΤΙ. 9. 2, Βείϊ. τι. 

1.3; ἃ58 Ποψεν Ὀού] {Π6 Βα θϑύδη ᾽ν 88 

ψΙ νΒΙΟἢ. 1 15. σοηπθούθα γα 808- 

ἰγαοῦ ἃηα 1ηὐγϑηβιῦϊν, ἃ πα 85 {Π6 ογαϊ- 

ΠΔΙῪ τη ΘΔ ΠΪΏρ᾽ Οὗ ΠΟΙΙΠΒ ἴῃ -μος ((Δούϊοῃ. 

ῬΓΟσΘΘαΙηρ ἔγομη ὑπ Βα] 6οὐ ἢ) 15 11.016 

ἰο ΒΟ0ΠῚ86 πηοα!Ποδίϊοηβ (6.4. χρησμός, 

ΘοηΡ. αι. ἰ. 6.), 10 ΒΘΘΙῺ8 ὁη. Π6 

ψ Π016 Ῥοβύ, ψ ἢ 106 ὙΥ., Ὑγ]αβίηρ,., 

81., ἴο οἵνϑ 1ὖ δἰθπθι ἃ ΡΌΓΘΙΥ ᾿ηὐγϑηβὶ- 

ὑϊνθ (ΡΙαὐαγοι, μωϑέ. (ὐομυΐυ. στ. 5, 

σωφρονισμοῖς τισιν ἢ μετανοίαις), ΟΥ̓ 

ῬΘΡΠΔΡΒ γᾶῦπμον τϑῆθχὶνθ γθίθγθπο ; ἵνα 

σωφρονίσωμεν τῶν ἐν ἡμῖν κινουμένων 

παθημάτων τὴν ἀταξίαν, ΤΉ Θοἄ,, ΟἾΓΥ5. 

2; ΘοτηΡ. ιαϊοθν, 7} οβαυι". 5... Ν᾽ Οἱ. τι. 

Ῥ- 1254, Νοδπάον, διίωμέηρ, ο]. 1. Ρ. 

486 (Βομῃ). 

8. Μὴ οὖν κιτ.λ.1 Εἰχμου αύϊομ, ᾿πη- 
τηθαϊαύθν ἀδροπαάθηῦ οη. 0Π8 ἔογθροϊηρ' 

ψΕΙΒ6; “85 (σοά Πὰἃ5 ὑπ ρσίνϑη τ ὑπ 68 

ΒΡ᾿ΡῚῦ οἵ Ῥοννου, Ιου, δηα β6]-οομῃύγοὶ, 

ὑπουθίοσθ Ὀ6 ποὺ δϑῃδιηθα οἵ ἐδββυϊγ- 

ἴηρ ἃθοιῦ οἷν Το. Οπ 8 δοη- 

ΠΘΧΊΟΙ οἵ αἰσχύνομαι ἀνα ᾽ΠῚ] ΔΓ νΘΓΌΒ 

ΨΊῸΠ 0Π6 δοοιι8., 866 Βουππᾶγάν, διγηΐ, 

Ι 



----ἰς--ὄ- 

114 ΠΡΟΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ ΒΗ. 

’ “ “ 

ἀλλὰ συνκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν Θεοῦ, 
“ ’ ε ὯΝ Α λέ ’ ς ’ 9 ᾿ 

τοὺυ σωσαντος ἡμᾶς Και καλεσαντος κλ σει αὙγίᾳ, οὐ Κατὰ 1 (χ) 

1 Τῇ» Ρ' Γ15, 61}, ΟΠ 5 5595 ΠΟ 

ΘοΟΙΠΡου Πα ἔογῃ ἐπαισχ. [ἐπὶ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 

ΤΩ. 5 ὉΠ. ᾿τη ρῚ ΠΔΡῪ ροϊηέ οΓ αρρίϊοω- 

ἐΐοηι, ὑπαῦ οἡ  πϊο ἢ 0Π6 [66] 1ηρ’ 15 θαβθά, 

Ἐοϑῦ πα. Ῥαϊμα, 16... 5... Ο. 3] 5 ἔγ8- 

ἀαΘηΌγ ὑππ|5 τιθθα ἴῃ π6 Ν, Τ΄., Ῥοΐδι 

Ὑῦ ἢ γε 8018 (ΔΙ ανϊς γ11]. 38, Τα ἰχ. 

26), πα τι ἐλίγυγϑ (νου. τύ, Ἔοτη. 1. 

Μ΄. ασε την Τ6), θαὺ ποῦ 50. ὉΠ6 βίῃ ρ|6 ἔογιη. ΟὉ- 

ἀν. 
δα ϑ τ 
κα -" 

δεινὸ ὑπ6 δοῖ. 5.0]. ψ 1} μή, “π6 ἰδ 

Ῥυάοαῦ ἀπαπδτη,᾽ 1,60: ΤΙπούῃυ μδά 

85. γοὺ ϑνϊηοθα ὯῸ 5801} [θ᾽ πρ' ; 5868 

ΔΝ ποτ {γ7: ὃ δῦ» ΤΡ 115: 

(τοῦ Κυρίου] “ογ ἐλ Πογα,᾽ ὁ. 6. “ἀρουὺ 

ἔ{π6 Τιορὰ,᾽ σβη. οὐ )οοιἑ; 566 ὟΥ ἴποὺ, (7. 

8. 80. 1, Ρ. 1Ιύϑ, δ πη 6Βρ. ΚΙ ΟΌΙ, 

Δρναο]ιί. ὃ. 47. 7. τ 858. ΤῈ βυμήθοῦ οὗ 

1:15. ὑββυ ποῦ τὰ ποῦ ΤΉΘΙΘΙΥ {Π6 

Βα υησ5. ἃ η οὐποϊηχίου. οὐ ΟἸτῖϑῦ 

(ΟἾγυ 5. δα 0π6 Οτσϑοὶς οοτητηθηαθο 8), 

Ῥαῦ ΦΘΠΟΓΆΙΠΥ “ΟΠ ηἶ5 ῬυἸοαύϊο ν] 

ΘΟΙ ΘΒΒῖΟ απ 46 ΟἸτδύο ἣὺ δρυά 

ΒοΙηη65,᾽ Εὐδῦ, ; ΘΟΙρ. Αοὐβ 1. 8, ἔσεσθέ 

μου μάρτυρες. ῬΘΩΡΘΙ ΤΘΙΊΔΙΪς5 Οἢ ὑπ 

ΤΔΥΘΏΘΒ5 Οὗ ὑπ6 ἔουτητ]α ὁ Κύρ. ἡμῶν 

ἴῃ. δὺ Ῥδμ], νοῦ Ἷ. Χ.; δα Πον- 

ΟΥ̓́Θ 1 ΤΊΓη. 1. 14: 5868 4150 Ηδθ}. νἱῖ. 

14, Ὀαὺ ποῦ 2 Ῥοί. 111, 15, ΜΉΘ {Π68 

ΤΘίογθ 96 ἈΡΌΘΔΥΒ ὕο θ6 ἴο ὑπ6 ἘΔΙΠοΡ. 

τὸν δέσμιον αὐτοῦ] “715 ργίδοτον," ὁ. 6. 

ψοῖὴ ΗΘ ΠδΒ τη868 ἃ. ὈΥΊΒΟΠΘΥΙ, “6η. 

αὐυιοίογὶδ; 5886 ποῦθϑ οὐ Μρἢ,. 111. τ, δη 4 

84,180 δ γ]685, ὅην ἰο6. Ὁ. 273. “Νδ ργδ- 

νΘΥ5. νοΟδΥὶ ΟἸβοῖρα τ. Ῥϑ.Π ΠΟΙΏΪΠ15 

οαρθϊν!,᾽ Τδὺ., (σαι. 

ἀλλὰ συνκακοπάθησον κιτ.λ.1 “ διέ 
(ογυ ἐδι6 οογίγ" 7... 7οἵγν εὐΐέν ηλ6 ἔην δι: 67- 

τη, {{{8. 701" {16 (Τοβρεὶ ; ἀλλὰ (85 τιϑι8] 

ἐὐοΥ πϑραύνθβ, Π οΠ 8145. Ογαΐψὶ. ὃ 2οτ) 

τηδυἸεῖηρ 0π|6 .}1} ορροβίυϊοη. θαύνθοῃ 

Ὁ 15. οδιιθθ Φη αἰ ὑΠ6 γον 5 ̓τη πη θα Ἰίο Υ 

Ῥγθοράϊηρ' (οοιηρ.. ΚΚἸοῦχ, «Ζόυα,". ΟἹ]. 

11. Ρ. 2, 3), “ἀο ποῦ ὈΘ ΔΒΠδηηθ4 οὗ 1η6, 

Ῥαῦ τύπον βαθὺ ἢ ταθ,᾽ Τῦ 15 ἐππι8 

ῬΟΥΠΔΡΒ5 θοῦ ὕο γϑύαϊη τ] ασληι. 

{Π|6 σοτητηὰ αἴθε ἡμῶν. ΤΠ Ῥυβροϑβὶ- 

ἰΐομ σὺν τησϑῦὺ 6. τοίδιυθα, ποῦ ἴο 

τῷ εὐαγγ. (ὅγε., ΤΠ Θοα.), ἃ5 0815 σου 

ἸΏγΟΙγΘ ἃ ὙΘΙῪ πιππιβα8} Δ μα ΠΏ ΘΟΘΕ- 

ΒΑΡῪ ΡῬΙΟΒΟρΡοροα (πάντας τοὺς τοῦ 4 

εὐαγγ. κήρυκας καὶ μύστας, ΤΠΘΟΡΗ. 2), 

Ῥαῦ ὕο μοι ΒαρΡρΡ]164 ἔγτομη Π6 ργθοθαϊμρ' 

ἐμέ. Τὴ ἀφ. τῷ εὐαγγ. 15 ὕΠμ6π οἰὑπον 

{π6 ἄαῦ. οΥ γεζογλοηοο ἐο (588. πούθϑ οἵ) 

(αἱ. τ. 22; Θογηρ. ὉΠ ἔα ]]6. ΘΧρυθϑδίυῃ 

ῬΆὮΙ]. ἵν. 3, ἐν τῷ εὐαγγ. συνήθλησάν 

μοι, ἅπΠ4 Ῥϑίον, οἷν. 11. 9), ΟἿ᾽ ἸΠΟΓΘ 

ῬΤΟΌΔΟΙν ἃ Πα ΤηΟΓΘ ΒΙΠΠΡΙΥ ὕπΠ6 αδύ. 

ὁοηιηϊοεϊί, ὑπὲρ τοῦ εὐαγγ. πάσχειν, 

ΟΡ γ8., ΤΏΘΟΡΙ. 1. κατὰ 
δύναμιν] “ὧν αὐοογαζαλιο6. «ὐἱέδ,, οοττο- 

ΒΡΟΠαϊηρ]Υ ὅο, ὑμαῦ δύναμις Μ᾿ ΒΙΟΝ Οοὰ 

Πδ5 ΠἸΒΡΙαν δα ἐοιυαγ 8 τι8 ἴῃ Οαν' ΘΔ] Πρ᾽ 

δα ΘΙ νδύϊοη,᾿᾽ γ6 1. 9 54. (Υ1εβιηρ..), 

ποῦ Ί ΔΠΥ Γϑίθυθηοθ ὕο {Π6 βρί γι ὑπ] 

δύναμις Ἰη 564 ἐπ “8, νϑγ. 7 (8 ὟΝ., 

Ἠ0}.). ΤΊ Ῥ'ῸΡ. κατὰ 88 ὕπ85 105 

τιϑι8] τηθδηϊηρ οἵ πογηια (ΠΟΥ, (7). 

ὃ 40. ἃ, Ρ. 358); {π6 δύναμις, ἃ5 γ61. 0 
ΒΠΟΥΒ, ΜὰΒ5 ογθαῦ, ΟἹ τ ΔἸ Π6 88. 1 

κακοπάθεια οὐρῃὺ ἰο Ὀ6 ρῥγορουθοηδίθ 

ἴο 1Ὁ. Τῦ πρϑϑά βολγοθὶ υ θ6 δα 464 ὑπδῦ 

0815. οἴδιιβα τὺ θ6 σοπμπροίθά, ποῦ 

ψΊ ἢ εὐαγγελίῳ (Η οἰ ποῖ, 4}.), δαΐ 

1} συνκακοπάθησον; ἐπεὶ φορτικὸν ἢν 

τὸ κακοπαθεῖν, παραμυθεῖται αὐτόν, μὴ 

γάρ φησι δυνάμει τῇ σῇ ἀλλὰ τῇ τοῦ 

Χρ. [Θεοῦ], ΤΊ Θορ., (ἰοττη. 

9. τοῦ σώσαντος ἡμάς] “ὐλο βατοί 

1ι5,᾽ “ΘΧΘΙΟΙΒΘα ΗΒ βδνίηρ' ἈΡΈΠΟΥ ἴο- 

ὙΥΑΓΟΒ τι5 ; “8εγυαΐίο ᾿νδθο δϑῦ Δ! οδύϊνα, 

πη ὑδηὔπτη ΦΟΟα τ Ἰβιυϊν 8, Θϑ ἢ ̓ρΡ58Π} Οὐ 

οδιιβῶτη. ααἴδι ὑδιη ἀγοῦθ οπιπλ σοσαΐξίοηο 

φοπηρούθαν,᾽ ῬΘΠρ'., ΘΟΤΉΡ. 4150 ατσθθα, 

ΟἹ". Ῥ. 318; ψ8 πηπϑὺ πονγανϑι 1 ἃ}] 

ΟΆ565 Ὀ6 ΘἀΓΘ ἔα] πο ὕο δββιθα ὕοο ἰονν 

ᾧ τηθϑηΐπρ ὕο 0115. νι] νου (ΘΟΙΡ. 

ῃούθϑ οὐν Δρ)ι. 11. 8) ; ὕπ6 σοπύαχύ ψ1}} 

ΘΘΏΘΙΆΙΠΥ ΒΌΡΡΙΥ ὑπ 6 ῬΓΌΡΘΙ δχρὶδπδ- 

ὕϊοιι ; 5528 ὕπ6 οοΟἸ]]θούϊοη οὗ ῬαβΒαρῈΒ ἴῃ 

« μά 
πο κ αρη 

αι δάς 
ΩΣ, 



Τ᾿ Ὁ οι 11ὃ 

δι τ τ 5 5 ον τ Δ) ’ Α ; Α 
τὰ εργὰ ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν και χάριν τὴν 

δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων, 
«“ Α “ Α “- 9 ’ ΄“- “-“ 

φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος το 

Ἤριιβ5, Τλόοί. τν. 22, ΝΟ]. 11. Ρ. 230. 

Οἱ {1| δοὺ οἵ σωτηρία ΔΡΡΙϊδα ἰο 6οα, 

868 ποΐεβ οὔ 1 Ἴ7ϊην. 1. 1. Μοβμοῖτη 

Δηα, ἴο ἃ οϑγύαϊη. ἄθονθθ, ὙΥΊΘβίη ΚΟ Υ 

τοί ἡμᾶς ἴο δύ Ῥδΐμ] δπὰ ΤΙπιοίῃΥ : 

115. 15. ὙΘΥῪ ἀουθὑα] ; 10 Β6θιὴ5 τὰ 0 ἢ 

ΤΩΟΥΘ Βα βίδοίουυ ἴο οἷνθ ἡμεῖς Π6Γ6 

[Π6 βϑϑτη8 Ἰαὐϊτπι48 ἃ 5 ἴῃ νϑῖ. 7. 

καλέσαντος] Τὴ6 δοὺ οἵ οαἰζίη 15 

ΔΙ νγ γ 5 ΓΘ ΪΑΤ ΤΥ Δα ΒΟ]ΘΙΠΗ]Υ βου] θοα 

ἴο αοα {π8 δ ύΠμευ; 566 πούβϑ οὐ (ταί. 

1. 6, ἃ πη οοιηρᾶγο Πθιι5, Τλόοί. τν. 

15, ΝΟ]: Π|: Ρ' 111 5Β06- 1Π|5 κλησις 

15. ΘΘΒΘΗΦΙΔΠ]γ ἃ πα Ἰη 1] 510 }}}}Υ ἁγία ; τῦ 

5 ἃ κλῆσις εἰς κοινωνίαν τοῦ Χρ., τ ΟοΥ. 

ϊ.. 9. Οπ {π86 “νοοδύϊο θχέογρπ δπα 

ἐπ έογηα,᾽ 8566 68Ρ. «δοίςβοι οὐ ἐλ (Ὑεευ, 

ῬΟΟΙΪΚ Χαι. 7 (1η10.). 

οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμ.] “ποΐ αὐοογαΐηῃ 

ἰο οὐ)" ιὐογ 8; οοτὰρ. ΤΊ. 111. 5, οὐκ ἐξ 

ἔργων...ἔσωσεν. ΓΠ6 ρΡΓβροβίοη κατὰ 

ΤΩΔΥ͂ ΘΟΙ ΔΙ ΠΪΥ ὈΘ6 ΠΘΓΘ Τϑίουυθα ἴο {Π6 

ηινοίένο5 (ΒΘ Ζῶ, 1) ΥΥ.} νμοῃ ργοτηρίθα 

ὕπ6 δοῦ; 586 6ΧΧ. ἴῃ ΥΠοΡ, (7. ὃ 40. 

4, Ρ. 358: 1Ὁ Βθϑῦηβ ΠΟΘΥΘΙ ΘΟ. ]Υ͂ 

Βα ΒΓ! αούου Υ, Δ Πα ῬΡΘΥΠΔΡ5 ἸΠΟΥΘ ὉΠ 6ο]ο- 

ΒΊΟΥ δχϑοῦ, ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἴῃ ὑπ6 Ἰαὐδοιν 

οἸδαβ86, ἴο τϑύδϊη (νι Ὑ αὶρ,, ΟἸΆΡΟΤ,.; 

81.} 018 τποῦθ ἀβ8] πιθϑηϊηρ “1 80- 

οογάδηοθ Ἱ ;᾿ ΘΟΙΏΡ. 1.11, 111. {1,8}. 

ΟΌβοτνϑ {Π6 ἰδίαν ; “ὑπῶῦ ῬαγροΒΘ νυν Β] ΟΠ. 

νγῶ5 Βυσσεβίθα. ὈΥ πούῃίηρ ουὐνατγά, 

Ῥυῦ ἃγοόϑθ ΟΪΥ ΤΠῸΠῚ ὑῃ6 ᾿ῃηθγιηοϑῦ 

Ξ πρόθεσιν] “ΠΠ 5. οὐὔην }ι,)}0086;" 

ἀθρίμβ οἵ {Π|6. ἀϊνίπθ εὐδοκία ;᾽ “οἴκοθεν 

ἐκ τῆς ἀγαθότητος αὑτοῦ ὁρμώμενος, 

ΟἸργβ. ; οοιηρ. Ερ}). 1. 5. ΤῊΘ πϑῦυσθ 

οἵ Ὁπ6 πρόθεσις 15. ΤΠ 6. δ᾽ ποι δἰθά 

ν ὑπ8 τποῦ βρβοϊῆς καὶ χάριν κ-.τ.λ.; 

ὕΠπ6τ6 15 ἤον ΟῚ ΠΟ ἕν διὰ δυοῖν, “ρῥγο- 

Ῥοβίθατη σταύϊοβι τ᾿ (ΘΟ! ρ. Β1]], Ργέηυ. 

Τγα(. νι. 38), Ὀιιὺ ΒΙΠΠΡΙΥ δῃ δχρίδη- 

αὔϊοι οὔ {πὸ πρόθεσις ὈΥ ἃ Βἰδύθιηοπῦ 

οὗ ψ]αῦ ᾿ὖ σοηϑιϑύθα ἴῃ δη ψῇῃαῦ τ 

οοπ θα ] θά. 

«7] 6518; 501]. {π6 χάριν Ἰτητη θα] ὕ 6 } Υ ρ᾽6- 

οϑάϊηρι ὙΠῸ Π1θγ 8] τηθδηΐηο οἵ ὕΠ 688 

σου πτιβῦ ποῦ 06 Ἰη ησοα οπ, Δοθεῖ- 

σαν 15 51} }]Ὺ “σἴνθη, ποῦ “ ἀδϑυπθα:᾽ 

10 νγὰβ οἴνθη ἔγοιη ὑπ Ὀθοὶπηΐϊηρ, ἴὔ 

ποΘα θα ΟΗΪῪ {{π|Ὸ ἴον 1085 τη δ} Γοβύδ 108 : 

ἀραῖῃ ἐν Χρ. 15. ποὺ “ῬΡ6Ρ Οἢεϊβύμπμ,᾽ 

1 80., θαῦ “ὅπ, ΟἸινδέο, “τὰ ΗῚΒ ῥθύβοῃ, 

ἀνάρχως ταῦτα προτετύπωτο ἐν Χρ. 

Ἴησ. γενέσθαι, ΟἾ 8. ; ΘοΙηρ. 1 Ῥοῦ. 1. 

γ, δα {Ππ6 

Θοοα Τοιηᾶ 5. οἵ Ηοίπηδπη, ϑολ» ὺ. 

Δ 001: τ. Ρ- 205- πρὸ χρόνων 

αἰωνίων] “ὑφ. οἰογγναὶ ἐΐηϊο5 ;" ΘΟ}. 

1 ΟὐοΥ. 11. 7, πρὸ τῶν αἰώνων, ἘΡΗ. ἢ]. 

20, 866 ποΐθβ οὐ δρη. 1. 

11, πρόθεσιν τῶν αἰώνων, ἃ: Πα 586 ποίε5. 

ΤΠ οὐαοί τηθϑηΐπρ οὗ ὑπ ἰθγιη χρόνοι 

Τιῦ. 1, 2) ταϑῦ 

ΡῈ ἀοθίθιτηϊηθα ἔγομ) ὑΠπ6 οοηὐοχῦ; 1ῃ 

αἰώνιοι (Τὐοπλ. ΧΥ]. 28; 

{π8 Ρῥγδϑθηῦ οᾶθ6 ὕΠ6 1ηθϑ 1 15. Οὐ- 

Ὑ]ἹΟΌΒΙΥ “ ἔγοτη 811 θὕθι ηἰύγ,᾿ βομηθυῃαῦ 

ΒΙΓΟΠΡΘΙ ῬΟΥΠΔΡ5 ὕπαπ πρὸ καταβολῆς 

κόσμου, ἘΡΗ. 1. 4, “θεἴογθ ὑϊπηθ5 τυ] 

Ῥγ ὉΠ6 ἰᾶρ8θ οἵ πππηυπηθβοιθα ὥσ65,᾿-- 

{1π165, 1ῃ ἃ γγογα, ΠΟ. γϑδομθα ΠΌΤ 

αἰθυηῖὺν (ἀπ᾽ αἰῶνος) ὕο ὕΠ6 οοτηΐπρ᾽ οὗ 

ΟΠ τιϑὺ, ὧν πα αἰ ΐη νυ ἈΊΟ ἢ ὑπὸ μυστή- 

ριον ἰὰγ σεσιγημένον, ΤύοΙη. χνὶ. 25; 

5686 ΜΙίουϑγ ἦγ ἰο0., δια ΘΟΙΏΡ. ποῦββ ον 

Τι. 1. 2, νν ἤθσθ Πουγθυϑιν ὕΠ 8 πιθϑΪ Πρ' 

18 ηοῦ ΘαὉ}]ν οορύδϊῃ. 

το. φανερωθεῖσαν] “ηιω6 ἠναλυϊο5έ,᾽ 

--ποῦ “"641Ζ64,᾽ Ἡονάθησ. ΤΠ νογὰ 

᾿πη 01165 νυ παῦ ΙΒ ΘΧΡΡΘΒΒΘα 1 ΟὗΠΘΣ 

ῬΆΒΒΩΡ6Β, 6. χ. ἔΐοτη. ΧΥ]. 25, Ὁ]. 1. 2ύ, 

ὑμπῶῦ ὑπ θὔθγηδὶ οοιιη86 15. Οὗ ΤΠΘΓΟΥ 

γγ6 16 ποῦ ΟὨΪΥ ἴουτηθα ὈΘίουο 811 8.668, 

Ῥαὺ λίααοη, ἀαγὶπρ' ὕΠ161} Ια ρ56, {111 0Π68 

δρΡροϊηπιβα νῦν ΔΥΡΙν  α ; ΘοΠΡ. ποῦβϑ ον 

Τρλ. ὑϊ. 9. τῆς ἐπιφανείας] 

2 

τὴν δοθεῖσαν ζκία, ὡς ἢ 

κτλ. “ὐλίοῖι ἐὐα8 σίυοη, ἐο τι5 ἔτι, (ὐ]ιγ δὲ μβσις ἢ 



110 ΠΡΟΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ Β. 

τὰς ταν τ) -- “ ’ Α Ἁ ’ 

ἡμῶν Ἰησοῦ “Χριστοῦ, καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον, 

φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 

ἐλ αρροαγήηρ ;" ποὺ ΤΠ ΘΓ ΘΪν {16 51Π|- 

Ῥ]8 δοὺ οἵ {π6 ἱποαυπαύϊομ (τῆς ἐναν- 

θρωπήσεως, ΤηΘοᾺ.), Τα, 45. {π6 σ0ῃ- 

ἰοχῦ δια {Π6 νϑὺρ ἐπεφάνη ἴπ ΤΊῦ. 11]. 

4 β5θθ ἴο βυρσοβὺ, {Π6 ψΠΟ]6 τηϑηϊ- 

ξοϑύδθοη οὐ Ομ τὺ ἢ θοῦ (ἔνσαρκος 

οἰκονομία, Ζομπδγαβ, 7.6... Ὗ ο9].1. Ρ. 806), 

1ῃ86 Ὑγ1016 σσουῖς οὗ τϑάθιηρίϊομ, 56. 

“Ῥούω ΘοΙητηοΥ δύϊο ΟἸ}υ 501 πύθι που] - 

1168,᾿ ῬΘΗΡῸΙ] ; 50 ὙΥΙθβίηρ. δα Π6 ὟΥ. 

Τη {πΠ6 ψουάβ ὑπαῦ [Ὁ]]ονγ, 6 οὐ οΣ 

Ἰησοῦ Χρ. [ΟΡ ΕΞΕΟ ΚΙ ἢ) ἴθ ρου- 

Πὰρ5 ἤο "6 Ῥγϑίθιτθα ἰο Χρ. Ἰησοῦ 

[ΔΌΤΕ Ζίβολ.}, θοὺῃ οα δοοοιπῦ 

Οὗ 0Π8 νγοϊϑηὺ οὗ 0π6 θχύθγπαι βνϊάθποθ, 

ὉΠ {Π6 ῬγΟΡΔΌΙΠΠΥ οὗ ἃ. οομξοιτηδ- 

ὕΐοπ ἰο γϑι. 9. καταργή- 

σαντος] “ὐλόγν 116 πιαοο πολ εἰ εοί," 

ΟΥ, ΤΊΟΓΘ δχϑοῦϊν, “ανίηρ τηδθ, ἃ8 

Η8 αἱά, οὗ ποι δῇϑοῦ,᾽ ποὺ “υλο,᾽ ἄο., 

ΑἸ, ; τὖῷ Ῥεϊπρ' δἰ νσαυθ ἀ6βίγα 0] ἴῃ ἃ 

1τύογα] ὑραηβ]ὐϊοιι ἤο Ῥυθβοσνα ὑΠπ8 ἔπη- 

ἀδτηθηΐαὶ ἀἰδυϊπούϊομ. ᾿θύνγθθη ἃ ρδυι- 

ΟΙρίΘ ψῦ, ἃπὰ ἃ Ῥᾶιῦ. υιυπουὺ {Π6 

ἈΡΌΪΟ]Θ; 566 Π)ομδ]ἀ5, (7, ὃ 402, ἀπά 

ΘΟΙΏΡ. ΟἿαΐμὶ. ὃ 505, τὸν 

θάνατον] “ ἀσαίλ,,"---ΟἸΠ 67 ταραγαβα (α) 

ΟὈ]Θούϊγ ον, δ5. ὦ ρελδοπαί αὐυον δα 

δια οπθην οὗ (ΟΠ νϑῦ πα Ἠ15 Κἰησάοπι, 

Ι ΟοΥ. χν. τύ, ἔσχατος ἐχθρὸς καταρ- 

γεῖται ὁ θάνατος ; οἵ' (Ὁ) ἃ5 ἃ 8ριγ1ἐιιαΐ 

δίατο οὐ ὁογιαἰἰίογν, πιο! απο 0Π6 πούϊομβ 

οὗ δν]] δη ἃ ΘοΟΥΤρύϊ0η, 1 «00 11]. 14. 

μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν 

ζωήν ; ΟΥ̓́ΤΩΟΤΘ ῬΓΟΌΘΦΌΪΥ (0) ἃ5. ἃ }οι(Ο7' 

διὰ ργίποίρίε (τοῦ θανάτου τὰ νεῦρα, 

ΟἿ υ 5.) Ρευνδαϊπο δ ον υβ ον] ηρ᾽ 

{πθ νου] ; οοιαρ. Ἠδθ0. 11. 14, ἵνα διὰ 

τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος 

ΤῊ οδ]ϑοὐϊοη ἰο 

(α) 1165 1π {π6 ἴδοῦ ὑπαῦ τ οσ, χν. τό 

ΤΟ ΘΒ ΒΡρθοίδ!Πν ὕο ὑΠπ6 βθοομα δά νοπῦ οὗ 

ΟΠ τιβῦ, θη Τ)οδῦ ἢ ἃπηα {Π6 Ῥρονο5. οὗἉ 

6.1], ἀροτοσαύθα ἃ8 1 χοῦ ἰηΐο Ρ61- 

ἔχοντα τοῦ θανάτου. 

ΒΟΠΑ 0165. (σοηρ. ἔον. χχ. 13, 14), 

Ὑ01}1} 6 ᾿παϊνι Δ] ταϊηθα ἃπα ονοτ- 

ὑβγονη. [Ἃ}η (6) ἃρδίη, ὑπ6 πϑὰ8] ἃπά 

ῬΙΌΡΕΙ ἔογοθ οὗ καταργέω (΄ τοπά6Ὁ ἴῃ- 

οραγδύϊνγα, Ποτη. 111. 3, ἵν. 14) 8}., ΟΥ̓ 

“ἀοβίγου, 1 ον. χν. 24; 2 ΤΊ 1685. 11. 8) 

15. ὕοο τῆι. ΟὈβοιγϑα ; σ᾿ 8116 ἴῃ (0) {15 

15 ἔ]1Ὺ ταδὶ ηὐαϊπθα, πὰ πὶ {π6 ορροβθα 

οἴατπδθ (μὲν... δέ) {116 ἔογοο οἵ φωτίσαντος 

(μοῦ προμηνύσαντος, ΓΠΘοά., Ὀαὺ εἰς 

φῶς ἀγάγοντος, δυϊά., σοΙΏρΡ. 1 Οὐν. ἵν. 

5; 086 Ρῥυΐποῖρ]θ οὗ ἀθῦῃ οαβῦ ἃ 5Βῃ88 

ΟΥ̓ΘΙ {Ππ6 σοῦ Ἱα, Μααν. ἵν. 16) 15. ΠΊΟΓΘ 

αἰβύμου!γ 610. Οπ καταργέω, ΟΘΟΙΗΡ. 

πούθϑ οἷν (Ταΐ. ν. 4. ζωὴν καὶ 
ἀφθαρσίαν] “ 1.6 πὰ ἐποογγιρέϊοι;" 

οἵ Θουνθ8 Ὡ0 ὃν διὰ δυοῖν, ἃ5Β ΟὐΥΑΥ, 

ἃ Δ Κοἢο]4, ϑγίν. Οὐ. Ὗ ΟἹ]. τν. Ρ. 

χοῦ: ὑπ6 Ἰαῦθθι. βιαρϑίδηθινθ ομᾶγϑο- 

[θυ 1Ζθ5. 8 η Ὁ] οχρίϑῖηθ ὕΠπΠ6 [ΟΥΤΠ6 1, ποῦ 

ΠονγΘν 6. ἢ ΠΥ ΒΡΘΟΙΔ] ΤΘίθυθη 8 [ο 

ὑπ γϑϑατυθούϊο οὐ ὑπ6 Ῥοὰυ (1 Οοτγ. 

ΧΥ. 42), 8ἃ5 0Π15 νου] τηϑυῖς ἀφθαρσία 

85. ὃ. σοπείίξίοτν (΄ σοι 1010 1118. [68]10]5- 

Β1η8,᾿᾽ [,60), Ὀὰὺ ἢ ἃ τοΐθγοποθ ἴο 

088. βββθῃῦα! αυδ}ν οὗ {π6 ξωή, 105 

ἘΠ ΘΙ ΙΒΠ 16. δια Ἰπ ΘΟ ΡΟ] ]8 παύτιγθ 

(1 Ῥρῦ. 1. 4), δη4 105 οοτηρ]θύθ θχθιηρ- 

{ἰοη ἔγοιη ἄθαῦῃ (Εν. χχὶ, 4): ΘΟΙΏΡ. 

Ἤρτη. 11. 7. Τῦ τηδὺ 6 ΟὈβουνϑα ὑπμδῦ 

θάνατος ἃ8. Ὀδϊηρ' ἃ Κπονα ἈΠΕ Τα] ηρ᾽ 

Ρουθ δ 5 ὑΠ6 ἀΡύϊο0 16, ζωὴ ἀηα ἀφθαρσία 

85 Πωγὶπρ θ6Θ ἢ. ΟἸΪΥ ΤΘΟΘΗὔΥ τονυθαϊθα 

δΓΘ ΔΗΔΥΡΏΓΡΟΙΙΒ. διὰ τοῦ 

εὐαγγελίου 15. ῬΘΥΠΔΡΒ ΤΏΟΥΘ ΘΟΙΤΘΟΙΪΥ 

γϑίευγεα ἰο φωτίσαντος κ.τ. Δ. (Α1{.) 

ὑμδη ΘΟΠΒΙἀΘΓΘα ἃ5 ἸΟΟΒΘΙΥ ΔΡρεπαβα ἴο 

π6 ψ»0]6 Τογθροϊησ βθηΐθποθ (6. 1, 

ὙΥΙοβίπρ.), ἃ5 10 ὉΠ ΒΘ6ΠῚΒ Βιι Ὁ ]ν ἴο 

ἀοῆμθ ὑπ τηθαϊατη Ὀγ μοι π6 φω- 

τισμὸς ὕοοϊς ᾿Ιαοθ, μὰ ἤο ἔοσυπι ἃ πϑ- 

ἔστ} ὑγδηβιύϊοθ ἃπα ἰηὐτοάαοίϊοῃ ἰο 

ΥΘΓ. 11 54. ΑἹ] παῦ ἔο]]ονν 5 Τησ. Χρ. 

ὑπῸ5 Όστη5. (85. Βθθῖηθ. τηοϑῦ πϑύιγ]) 
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ἢ : 
εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος 

ἘΞ ΄ ; 9 4 

ἐθνῶν" δὲ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ᾽ οὐκ 
9 , ἣ κ “- 
επαισχυνοίαι" Οιοα γὰρ [Ω] 

ἐ 

117 

Τ1 

12 
, Νὶ ’ ἰν 

πεπίστευκα, καὶ πεπεισμαιοτι 
’ 9 Α ’ ’ 9 9 7 ᾿Ὶ 

δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς εκείνὴν τὴν 

9Π6 οοηπθοοίθα δηα Βα θογάϊπαύθ (θυ .1- 

ΔΡΥ) Ρυθαϊοδύϊοι : οοπρ. Π)οη 8145. (7, 

δ 480 54. 
τι. εἰς ὅ] 561]. εὐαγγέλιον; “αὐ αποά 

ΘΥΔηΡΘΙ στη Ρῥγραϊοδπάθτη,᾽ Ἐϊδύ., ποῦ 

εἴη, απο, Δ αϊρ., ΟἸάσότα. Οἷα {86 το- 

Τηδ᾽ ἷηρ᾽ ὑγου 5, 566 πούθϑ οὐ 1 ΤἼηι. 11. 

“, ΏΘΓΘ ὕπο υθ 15 Π6 βϑῖηθ ἀθβ δύο 

οὗ Ὁπ6 ΑΡοβύϊβ᾽ 5 οἤ!οθβ, ὑποιιρῆ, ἃ5 ὑπ6 

οοπὐοχὺ Βῆονβ, ὑπ6 ΔΡΡΙΙοδ οι 15 Βοτη6- 

νυ] αὺ αἰτοῦ. ΤΉθτγο ὑπ 6 ΑἸ ῬΟΒΕ]8 15 

ΒΡϑδκίηρ οὗ Πῖ5. ΟΠ θ6. οὴ {Ππ86 βῖ46. οὗ 

105 αἰρσηῖῦγ, ΠΟΥ 1 τϑίθγθηοθ ο ἐπ6 

Βα ΠΡ ο5 1 Θηὐα]]θ οἡ. Πΐτη ὙΠῸ 5118- 

ὑδῖπιθα 10. ΤΠ6 ἔγὼ Πδγθ {πι|8 πηδ 8 

ποῦ “ αἸρηϊδύθτιη μι δθαἸοδ 15, θαὐ “410- 

τἰναύθιη οοπουύϑη 8; μὴ καταπέσῃς 

τοίνυν ἐν τοῖς ἐμοῖς παθήμασι᾽ καταβέ- 

βληται τοῦ θανάτου τὰ νεῦρα, (τ γ8. 

ἐτέθην ἐγώ] “7 68 αρροϊγοε , Θοτηρ. 

τ ἀπ της τς, πΩς 

12. δί ἣν αἰτίαν] “7017 εὐ]ιῖον οαλι86 ," 

5011, Ῥθοδυβα Γ δὶ ὑππ8 ὩΡΡοϊηὐθα ἃ 5 

ἃ ΠοΡΆ]4 ἀπά ΑΡοβῦϊβ ; θοτρ. νιν. 6. 

ΤΊ5 Του τ] 15. ΟὨΪῪ π58α Ὀγ δῦ Ῥδα] 

ἴπ ὑπ6 Ῥαβίογαὶ Ερρ. (γϑσ. 6 διὰ ΤΊ. 

1. 132): 5686 4180 ΗΘΌ. 11. 11. δπα Αοὐδβ 

ἈΠ 21 ἜΧΗ 21; ΧΧΠῚ 2, ΧΧΨΙΠ: 20: 

καὶ ταῦτα] “δυόη, ἐδι686 ἐϊιΐη 8, Ὀοπ 5, 

ΠΡ ΙΒοῃτηθηῦ, 806] ΒΕ Π ΤΙ ΠΟ 5, 566. ΘΙ, 

8, ἴο νυ ΒΙ0 ἢ {Π|| ΓΟ] ον ηρ' ἐπαισχύνομαι 

ΒΠΟΥΒ ἃ αἰβύϊηοὗ γϑίθυθ ποθ, 

ᾧ πεπίστευκα] “ἐπ τὐλοην 1 πάνθ ρειέ 

Ἠγγ ἐριιϑέ, τι 501} (ὁ μαῦ 10 (οοΙηΡ. 

ποίθϑ ον "Ῥ}ι.. 11. 8), ΠΕΡ ]]γ, “ὑο ἡ Πποτὴ 

1 να ρἴνϑῃ ΤΥ πίστις, ΒΟΔΓΟΘΙΥ “ ΟΝ 

ψ Ποτὴ 1 Πᾶν γροϑοαί τὴν [αὶ πᾶ 

ὑγαβὺ᾽ (Β]οοπμηἴ.), 85. ὉΠ}18 ὑψοῦ γαύποι: 

ΠΡ] ἐπὶ νυῖῦ 16 ἀαὔϊνθ ; 566. ποίβϑβ 

οὐ τ Τίηιν. 1. τό, Πθοτο ὑπ686 οοπβύσπο- 

ὑϊοηΒ 816 ἀἰβοιιββθά, Τύ ῃθϑε βου οὶ Υ 

Ῥ6 ϑαϊὰ ὑπαῦ ᾧ τοῖθυβ ἴο (ἀοα {π6 Παυπου, 

ποῦ ὕο ἐΓ651τ|5 ( τἰϑῦ (νυ. 10). 

δυνατός ἐστιν] “5 αὐΐο," μὰ5. {11 ἀπά 

Βα ΠοΙοπὺ δύναμις, ἴῃ ΔρΡΡραγθηῦ Ὑϑίου- 

ΘΠ66 ἴο ὑπ6 δύναμις Θεοῦ, νεῖ. 8. 

τὴν παραθήκην μου] “ἐλ6 ἐγιιδέ οοηυ- 
ηνϊἐοα ἰο ηϊο,᾿᾽ “πὰρ αἰοροδῖξ,, τὴν πί- 

στιν φησὶ καὶ τὸ κήρυγμα, ΤΉΘΟΡΗ. 1, 

Δἰίθυ ΟἿ ΓΥΒ. 1 ; ΟΥἹ Π6 8. βϑυύπδρβ, ΨΊ 

ἃ Β10}}ῦὺ Θχρϑδηβίοη, “{πμ6 οὔϊοθ οἵ 

ῬΓΘΔΟΒΙ Πρ π6 ΟΌ5Ρ6],᾽ “Π6 βέθνναγα- 

5510 σοτητηϊυα ἔο ὑῃ86. ΑΡοβίϊθ ; 568 

πούθϑ οὐ 1 7ἴηι. νἱ. 2.6. ΤῊΘ τηθδῃ- 

ἴη95. διϑβισμθα ὕο παραθήκην ἃ16 ΥὙΘΓΡΥ͂ 

ΠΠΙΠΠΘΙΌΙΒ, 8Π6] 1ὑ τηπδῦ Ὀ6. σοπἤοββθα 

ὑπαῦὺ ποῦ οπμβ οὗ ὑπϑῖὴ 15. ΨΠΟΪΥ ἔτθ 

ἔτοτη ἀΠΠου]γ. ΤῊΘ πιϑὰ8] γθευθηοθ ἴο 

{πὸ βονά, τυ θύμον ἴῃ σοηποχίοη ἹῸ 

μου ἃΒ Μηδ ὑπ ΑΡοβί!β μδα θηὐτγιιβύθα 

ἰο Οοά (Ββῃρ,. ; σΘοΙηΡ. 1 Ῥεῦ. ἵν. 10, 

Τιακ6 χΧΊ. 406), ΟΥ̓ ἃ5 ἃ ἀδροβὶὺ οἴνθῃ 

Ὀγ Οοά ἰο τηδη (Βιθύβομμι., ΑἸ δ, οοτηρΡ. 

ὙΥ ΒΙ ΡΥ), 15 αὖ ἢγϑὺ βίην συ Ὺ βρθοΐοιβ; 

Ῥαὺ 1, δ ὑπ οοπίδχὺ νγουἹα ἐμ θη βθθῖα 

σου δῖ ]ν ἴο γα τίτθ, ᾿ῦ Πα ΔΗΥ Τοΐου- 

ΘΙΟΘ ὕο ἐΐ76, ΒΌΓΘΙΥ εἰς ἐκείνην τ. ἧμ. 

τητιϑῦ θ6. ΠΟΥ ἱποοῃρτοιβ; ἀπ 1 

δθϑῖη γΘΥθῖου ἰο τ ΤΉ 6585. ν. 22 (4.16), 

116 ῬΥΑΥΘΥ Τὸν ὉΠ Θπ το Ῥγθβϑουνδύϊοῃ 

οἵ ὉΠ6 Ῥθυβοπδ]ν 15 ποτ Ἰπ πα ῦθ] Ὁ 

ὈΙΘμἀθα τ] ὁπ6 ἴον 15 ἀμεμφία 

(ἀμέμπτως... τηρηθείη), ἃ ΤΛΟΥΆΪ τοίου- 

Θη68, ὙΓΠ1Οἢ. ΠΠΩ5 ΠΟ ὑττιθ ῬῶΓ8116] ἰπ 

ὑΠ6 5Β]Π}0|86 φυλάξαι. Τῷ 15. ΤΠΟΙΘΟΥΘΙ 

ΔῈ ἸπΐθυθΓ. πΠΚΠονγη ἴο {Π6 ΟὙΘοῖς οχ- 

Ῥοβιύουβ. [685 ΡΤΌΡΔὈ]6 Βθθυὴβ ὕΠ6 1468, 

οἵ δὴ ἀντιμισθία, ΓΠΘΟΡΙ. 5, τηδίη- 

ἰδϊηθα α150 Ὀγ ΝΥ Ἰθϑίηρ., ὁ. 6. στέφανον 

ζωῆς, ΘΟΤΙΏΡ. ΟἿ. ἵν. 7, 8, ἔου πον οδῃ 

0118. ΘΟ Βἰβύθ ]γ 6 ὑθυτηθα ὦ αοροδίί} 

Ὑγ8 τϑίδϊῃ ὑπουθίουθ {Π6 τηθϑηΐηρ δἀ- 

γοοδίοθα ἴῃ πούίθβ οὐ 1 7 ἴηι. νὶ. 2ο, νυ Ὁ 

ὑπαῦ ΧΡ ΠΒΊ0Π. ΟὨΪ]Υ το ἢ 0Π6 σοι οχῦ 
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12 ἡμέραν. 

ΠΡῸΣ ΤῚΜΟΘΕΟΝ ΒΡ. 

ε ’ "ὕ « , ’ χὰ 3 

υποτυπῶσιν εχέε υγιαινοντῶν λόγων, ων παρ 

΄“ [} ἴω κ᾿ 9 Ξ5 

ἐμοῦ ἤκουσας, ἐν πίστει καὶ ἀγάπη τῆ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
ν᾿ [ 

14 τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ Πνεύματος ἁγίου 
9 “ . ς “- 

σου ενοικουντος εν ἡμιν- 

ΠΟΘ βθϑιὴβ 1561} δάθαπδίογ ἴο 500- 

Ῥὶγ. ΤΊιθ οπ]ν ΑἸ ΒΠου]γ 15 τι φυλάξαι, 

ὙΠΟ. 15. ΘοΥ δ ἸὨΤΥ͂ ΤΉ ΟΥΘ. 5ι1 8 Ὀ]Υ ΔΡ- 

ῬΙΙΘα ἴο {116 ΠΟΙ άου ὑπὰπ {Π|6 οἴγϑν οὗ 

ὍΠ6 ἀδροβιῦ. 

Ῥοβϑοϑδῖυο σ6γι.., “ὕΠπ6 ἀθροβὶῦ ὑγῃ]ο ἢ 15 

ἀοἤπῖο]ν τη. ΤΠ6. οὔπον ᾿ηύθιΡΥ. 

δ 6 ἔα  τ]ν ἀἰβοιιββθα ἴῃ ὑπ Ἰοπρ ποθ οἵ 

7)6 δοῦμε τη ἰοο. 

τὴν ἡμ.] “αγαϊηϑ ἐϊιαί ἀαγ,᾽ ΑσΠ}., 1. 6. 

ἴο "6 ρτοάασοα πα Του Πποοταϊηρ᾽ ΜΠ 6η 

ἐμὰ ἀαν--ποὺ τοῦ θανάτου ((ΟΥΔΥ), 

γλῦὺ οἵ ἤπᾺ] τϑοϊκοηη σ᾽ -ΘΟΙΠΘΒ ; [ 588]] 

ὑμθὴ ὙΘΠῈΥ ῸΡ ΠΥ ὑττιβῦ, ὑβτοιρἢ 

ΤΠῚ6 σθῃ. μου 15 ὕπτπ|5 ὕΠ6 

εἰς ἐκείνην 

Οοα 5 Ῥγθβθυυηρ' στᾶσθ, [ΑἸ ὉΠ ΓὉ]}Ὺ α15- 

Θματοθα δηα Ἰμνιοαίθ, Τὶς ἀθ65 ποῦ 

ΒΘΘΙῚ ΠΟΥΘ ΤΠΘΥΘΙῪ ἰθιΡΟΓΆ] (“  οΠπ ΧΊ. 

1), θαῦ ΠὰΒ 105 ΤΠΟΓ6 τιβι18}} εὐλίσαί ΞΘυι58 

οἵ “ἀοϑυϊπαύϊοι ἴον ; οοιηρ. ΕΡΉ. ἴν. 30, 

ῬΕΠ Ἱ τὸ, 11- τὸ; 8]: 

13. ὑποτύπωσιν] “71: (ἀοἰϊηοαύϊοη, 

ΠΥ 
ραξέογη,᾽ Ἴ5.... [ογηναην δὰ απδῖῃ 

ἴῃ τοῦ βάοθὶ οὖ υνἱίεβ. τϑϑριοῖθατ, 

ΘΠ} 8] ὥγτ. ΤΠ τπθδηϊηρ οἵ ὑποτύπ. 

5. ΠΟΘ. ΟἿΪΥ ΕΠ] ΠΟΥ αἰ Θυθπῦ ἔρουη 

{πα ἴῃ 1 Ττη. ἴ. 16; 8566 ποῦύθβ. [}ἡη 

Ῥοΐΐ οαθ85 ὑποτ. 15. Π0016 τπογα ὑπδῃ 

τύπος (Ξε6 Ποβῦ τι. Ῥα]πι, ἤεὰ. 5. ν.}); 

ποῦ Πονγθυθσ, ἃ5. ὑπ6 οοηΐθχῦ ΒΘΘ1Ὶ5 

ἴο τϑαυΐτθ, ὑπ6 ὑγϑηϑιῦν 6 ἴΌΓΟΘ 15. ΠΟΤ 

ΔΡΡαιθηύ, ῃθι8 ὑπ ψοσα 15 ΒΙΤΉΡΙΥ ἴπη- 

ἐγδηϑιθϊγθ ; σοτηρ. Βδνθυϊᾶρθ, ϑογην. ΥἹ. 

ο]. 1. Ρ. ττι (Α.-Ο. 1101.).. Υμαῦ 

50 Ῥδα] πᾶ 46] νου ἴο ΤΊ Οὐ ΠΥ νγὰ5 

ἴο θ6 ἴἤο Πἷπι ἃ “Ῥαύνθγῃμ δ “θχθιη- 

Ἀ]αΓ᾽ ἤο συϊάθ Εἴπη; ὑπετυπωσάμην 

εἰκόνα καὶ ἀρχέτυπον...ταύτην τὴν ὑπο- 

τύπ. τούτεστι τὸ ἀρχέτυπον ἔχε, κἂν 

δεῇ ζωγραφῆσαι ἀπ᾿ αὐτῆς λάμβανε καὶ 

ζωγράφει, ΤΉΘΟΡΙ., αἴθε ΟἸγγβ. ὁπ 

ἰ Τιθοὰ. ΤῈ βυϊϑβὺ, ὑποτύπ. ἀΙΒΡΘΙΒῸ5 

τ {Ππ|6 δυύϊοϊα οα {π6 ῬγΙΠΟΙρΡ]Θ " 
οογγοϊαὐϊοι (8ε6 ΜΙ4Α]. 471. τιτ. 3. 6, 

Ῥ. 48, 64. Ῥνο56), ἃπ αὶ 15 ἸΠΟΓΘΟΥ͂ΘΙ Β0ΠΠ- 

οἰθηθν ἀθῆπϑα ΡΥ {ΠΗ ΤΟ]]οννίηρ᾽ σ6η. ; 

ΘΟΤΩΡ. ΠΟΙ, Ο6Ὑ΄. 8. 1το- 2. Ὁ, Ῥ. 114- 

ἔχε! “Λανο,᾽ “0 6,᾽ Ν᾽ αἱσ., 85. ἃ ῬοΒ- 

ΒΘΒΒΙΟΠ, “ἰοὺ ὑπ6 ὑποτ. Ὀ6 ἴο {Π66,᾽ 

Ἔγτο ; ποὺ ἴον κάτεχε, Ἡ αἱῃ., ΥΙθβίησ'., 

Ὁπουρὴ βομιθυνῃαῦ ΔΡΡγοδοπϊηρ Ὁ 1 

τηΘϑ σ᾽ ; 566 πούθϑ οὐ 1 7 17ηυ. 111. 0, 

δ οοτηρ. ὁ. 6ἢ.. 1. Το. 

ὑγιαινόντων λόγων] “07 8οιιηεἶ τὐογε18 ;" 

πούθϑ. οὐ 1 Ἵ71}2). 1. το. ΠΕ 

ΟἸΉἰββίοι οὗ ὕΠ6 δυύϊοϊθ ΒΘθυη5 ῬΤΟΡΘΡΪΥ͂ 

ϑοοοτπηίθα ἴον (Π)6 ΝΥ.) Ὀγ {π6 Ῥτοθὰ- 

16 ΟΌΥΓΘΠΟΥ͂ (οοτηρ. νόμος) οἵ {Π6 ἴο᾽- 

Τη 118, ΘΟΙΉΡ. 1 ΤΊΤη. νἱ. 3. 

ΘΟΙΏΡ. 

ἐν πίστει κι τ. Ὰ. ΒΡΘΟΙΗ͂65 {Π6 ΡΥ] ΠΟΙΡΙΕΒ 
15. ἴο 6. Πε]ά. 

Ἔν 15 ποῦ ὅο 6 οἸ πα μι ἤκουσας, 

ἴῃ.  ]ο ἢ ὑπ6 ὑποτύπ. 

Δα γοραγθα ἃ5. θαυϊναϊοηῦ ἰο περί 

(ΤΙ ϑοά., οοιηρ. ΟἿ γυ5.), 501 1655 0 ἢ 

ὑγιαινόντων (Μαὔ.), θαὺ οὈνϊοτΒ] Υ 

ἢ ἔχε ὑποτ., τλϑυ]ςῖη᾽, ἃ5. 1ῦ ὙΓΟΥΘ, 

Π|6 8ρλ))6 ἃπα οἰομιοηέ ἴο νι οἢ τ 

Πο]άϊπο' οὗ ὑπ6 ὑποτ. νγὰβ ἴο Ὀ6 τε- 

βύσιοῦθα ἢ ΘΟΠΡ. 1 ΤΊΠ, 11]. 9. 

τῇ ἐν Χρ. Ἴησ.] ᾿ξ εοϊοδύϊοῃ οἵ {116 

πϑῦατθ οἵ {Π6 πίστις ἃπα ἀγάπη. ἘΠ 

ΦΏΔΡΉΓΟΙΒ. ΠΟΠΒ (ΟΟΠΓΑΓΥ ἴο {}6 

ΤΩΟΥΘ 58] ταΪ]6ὺ) πᾶν ἂἃπ Υ1016. Ἰῃ 

86 ἀφἤπηιηρ' οἴαιιβθ, ἃ5 ὑπ6 ο"] θοῦ 15 ἴο 

οἵνθ ὑμαῦ ἀθῆπίηρ οἸδιιβ8 τ 

δια οηιρἠαδὶβ.; “ἴθ ΟΠ τῖβίο οὐ ηβ 65 

οὖ ΔΙΊΟΓ ΗΓ, 51π6 ΟΠ τιδῦο [οχύσϑ 

ΟΠ τἰϑύππι] ᾿Ἰαῖῦαν οὖ σοσγαϊῦ,᾽ 1260 : 866 

ὙΥΊΠηθΡ, ΟἽ. ὃ 20. 4, Ρ. 126, ἀηα ποῖῦεβ 

οι τ Τύμι. ᾿ϊ. 13. Ἡπΐποτγ 701η8 τῇ ἐν 

Χρ. οὐἷγ νι ἀγάπῃ, Ὀὰὺ 15. ὉΠτι5 1η- 

οομϑβύθηῦ 0 Πΐβ οὐαὶ πούθ οὐ α 7 Ἴηι. 

1 ΤΠ: 

14. τὴν καλὴν παραθήκην] “{λ6 



ΠΥ). τύ. 

Οἴδας ΤΊΘυ ὙΠ] 0 ἢ. 16 ἴῃ Αϑία 
811 ἀδβουϊθα 16. 116 
ΤΟΥ βοἶνθ ΤΏΘΙῸΥ δὖ 
{Π6 Ἰαϑὺ ἀν ο Ομρ5ὶ- 
ῬΠΟΙΊΙΒ. 

ψοο εἰθροβὶξ,, “ἐμ6 φοοίί ἐγιδέ ὁοηι- 

ηυϊέϊο (ἐο ἐΠι66) ; ἴπ6 ἀοοίτίπθ 46]1- 

νουθά ὅο ΤΊμ οΥΠΥ ἴο ῥργθϑοῖ, “ οδίπο- 

ἸΙοβ ἤάθὶ θδ]θηύαση,᾽ 85 ἴπ τ Τίπι. νἱ. 

20; ΘΟΠΡΑΙῈ νϑῖ. 12 δον, ἃπ4 8566 

Ὡούθβ ὁ. Ὀοΐῃ ραβϑᾶσεβθ. Τῦ 15 ΠθΥ6 

ὕβυτηθα {π6 σοο ὑγαβῦ, ἃ5. ἡ καλὴ δι- 

δασκαλία, τ ΤΊτη. ἷν. 6, ὁ καλὸς ἀγών, 

1 ΤΊμη. νἱ. 12. διὰ ΤΠΙνεύματος 
ἁγίου] ΤῊΘ πιθάϊατη ΒΥ σνμῖοῖι ΤΊ τη οὐ μ Ὺ 

γγῶ5 ἴο σιιδτα ΠῚ8Β. ἀδροβϑὶῦ σὰβ {Π6 

ἩοΙν ϑριγιῦ, 501}1 ἔα ῦ μου Θρθοῆθα (ποῦ 

ψιὐπουῦ 8. 5] Ἰσὐ Πογύαύουυ ποίϊο δηά 

ΘΙΏΡΠΔ518) ἃ5. τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν ; 

ΘΟΙΏΡΆΤΘ ποίθββ ΟΓ. ὑβ8ῦ. [3: σπούδασον 

οὖν φυλάττειν τὸ ΤΊνεῦμα καὶ αὐτὸ 

πάλιν τηρήσει σοι τὴν παρακαταθήκην, 

ΤΆΉΘΟΡΗ. 

15. Οἶδας τοῦτο] Το Αροβί]β 

πον, ὙΠ 8. 5110 ηὺ τοὐγοβρθοῦ ἴο σγϑὺ. 

8, Βα] ύθ5 ἃ πα ουοκθθ 0Π6 ΘΠΘΡΟῪ 

οἵ Π15. ἀἰβοῖρ]8. ὈΥ͂ τϑιηϊπαϊηρ Ηΐπὶ οὗ 

{886 ἀεοἔθούδοη οἵ οὐμθσβ. Ὑ μαὺ ροβ- 

ΒΙΌΙΥ τηϊσηῦ Πᾶνα θθθπ ἃ οδπβθ οὗ 
ἀδρυθβδίοθ ἤο ᾧπμθ δβαβούομπαϊθ δηα 

Τα] ἴα] ΤΊ οὐ 15. δοῦν τη, ὈῪ 

ὑμ6 οοῃὐγαβῦ ὑγμ]οῃ δύ Ῥδα] 1Π1Ρ]165 

ἈΠῸ βασροϑβ (σὺ οὖν τέκνον μου, οὮἢ. 1]. 

1), δ 1ΠΒΡ1ΓΙ ὑπο ἃ πα απ] οἸςθη σ᾽ 681] 

ἰο ἔγϑῃ ϑῆογίθ ἴῃ ὑπΠ6 οδιιθα οὗ {Π6 

ΟΌ5Ρ6!. ἀπεστράφησάν 
με] “ἐιμ"πο αὐὐαν 7 γοην ἠϊ6.:" ποῦ δῃ 

διροβύδβυ ἔγοιη {π6 ἕαιυ ἢ (Ἑὐγαβιη.), Ὀαύ, 

85. ὕπ6 οοπύοχῦ πη 01165 (οοτηρ. νϑγ. 8, 

16), ἀεἔθούίοη ἔγοτη {π6 σαῖιβθ ἃ ἴπ- 

ἰουδϑίβ οἵ δῦ Ῥδι!; ἀνεγβίοη ᾿πϑύθδα 

οἵ βυιαραῦῃυ ἃπα 60-Ορθγαύϊοῃ ; ΘΟ ΩΡ. 

οἷν. ἵν. τύ, πάντες με ἐγκατέλιπον. 

ΤΊ δοιϊϑὺ Ῥϑββῖγθ Πδ5 ἤθῖθ, 885. ἴῃ 

Μαυ. ν. 42, {πΠ6 ἴοτοθ. οἵ ἐμ δου. 

τηϊ416: ἀποστρέφομαι νυν» δῃ 8οα. 

ρογϑοή (Η6}. Χὶϊ. 25), ΟΥ᾽ 81: ΒΟΟΙ8. 

γεὶ (ΤΊΌ, 1, 14}, Ὀεΐηρσ Ὀούῃ οἵ {ποῖα 

τοῦτο, 

119 

Μ“ 9; [} [4 

τι ἀπεστραφησαν τ5 
, ες: 9 κ ὮΝ , - 9 

με πάντες οἱ εν τῇ σιᾳ, ων εστιν 

Φύγελος καὶ Ἑρμογένης. Δῴη ἔλεος ὁ τό 

Ἰορτυπαύθ ἀπ 1η 061] 1016 οοηῃϑύγιιο- 

Οϊοη8; ΟΟΙΏΡ. που, 67. ὃ. 30. 2, 

Ὁ 252. πάντες οἱ ἐν τῇ 

᾿Ασίᾳ] “αἰζ τὐῆο αν ἵγπ, 4 ἰα.) ΤΠ656 

ὙΟΡΩΒ ΟὯΠ ἱΠΊΡΙΥ͂ πούῃϊηρ εἶθ ὑπδπ 

ὑμπαῦ ὑποθθ οὐ βοὴ ὑπ Αροβέϊθ ἴβ 

ΒΡΘαΚΙΠρ γα ἦη) Αβία δὖ ἐπ6 ἐϊΐππθ 

ὑπ18 ἘΡιβύ]8 γγὰβ ψυϊύθη ; 10 Ὀεΐπρ' 

ΠΏ ΒΡΟΒΒΙΡΙ86 (1 ΟἾγγβ., ΤΉΘΟΡΗ.,, 

(βοαπι., 81.) 50. ὧο ἰηνοϑυὺ {Π6 τηθδηΐης: 

οὗ Π6 ρυθρ. (ἐντ-- ἐξ οὐ. ἀπό), ἃ5. ἰοὸ 

ΘΟ 10 ἤο Αϑἰαύϊο ΟΠ γἰβεϊδπηϑ ἐλοη ας 

Ῥοιηθ. ΤΠ ἀποστροφὴ ΠΟΎΤΘΟΥ ΤΉΔΥ 
᾿ᾶνθ ὕδίζθθ Ρ]δοθ ἴπ Αβἷϑ οὐ: εἶβθ- 
ὙΥΠΟΡΘ: ἴῦ ΙΠΔΥ Πᾶνθ Ὀθθη ἃ προϊθοῦ 

οὗ {Π6 ἀρβθηῦ Α ροβῦ!β ἴῃ Πὶβ οαρεϊνιν 

(1,80), ΟΓ'΄ ἃ ῬΘΙΒΟΠΔ] τηϑηϊϑϑυα οι οἵ 

1ῦ ἀυυηρ᾽ ἃ ΒΟ] Ουτη αὖ Ποπιθ (ΠΤ) ὟΥ., 

Ὑν]δβίηρ.., ΗἨα }.). ΤΠ οοηὐοχί, οοιι- 

ῬΙβα νι ἢ. ἷν. τό, ββϑῖηβ πηοϑὺ ἴπ 

ἕδνουσ οἵ {Ππ6 Ἰαύίθι: βιιρροβιθίοι ; 50 

αἶδο ΨΥ ΘΒΌΙου, Ολγοποῖ. Ρ. 495. Οὗ 

ῬΈΥΡΘΙα5. (“ΕΎΘΘΙα5,᾽ ΟἸάτοιη., Απιρ.) 

δηἃ ΗθυτηοσΘΠ65 πού ηρ' 15 πον. 

Οἡ {πὸ φϑορυδρῃϊοα! Πηηϊ5 οὗ ᾿Ασία 

(Ἀσία ἰδίως καλουμένη, “ Α 518 ῬΙΟρΡΙϊα᾽), 

δηἃ 0Π6 σον (Αοίβ χχ. τύ, τ Ῥοί. ἱ. 

1, Βον. 1. 4) ΟΥ Πδυγονγον (Αοὐβ 1Ϊ. 0, 

χΥΐ. 6 ) ΔΡΡΙΙοαὐοη 5. οὗ π6 ὕθυ πὶ, 566 

πον, Κ17.8. Αὐῦ, “ Αβία,᾽ δῃᾷ ββρβ- 

ΟἾΔ] Υ ΥΊ1ΘΒθ]θν, Οὐηοποῖ. Ὁ. 31-- 35, 

ὙΠ6 16 ὉΠ6 5] οὐ 15 ὙΘΥῪ Βα βίδοίου!Υ 

᾿ηνοϑύραῦθα. 

τό. Δῴη] Οπ {15 ἴογπι 566 ποίεββ 
οτν ἔρλ. 1. τ7. ὙΠῸ ἔδσγιη διδόναι ἔλεος 

(ποιῆσαι ἔλεος, Γι|κ6 1. 72, κ. 27, « Ἀ1η685 

11. 13) ΟἾΪΥ ΟΟΘῸΓΒ. ἴῃ {Π||58 Ρ]806. 

Οποβίρπουτιβ Βμονσθα ἔλεος ἰο δῦ Ῥδα] ; 

ὕπ6 ΑΡροβϑύ]θ ἴῃ ὑθ η Ῥγᾶγϑ ὑπαὺ ἔλεος 

ΤΩΔΥ͂ ΡῈ σγδηΐθᾷ ἴο ἢἰβ Ποιβαμο]ά. 

Τόσα {86 τι58 οὗ {ΠΗ ἴουπι ᾽Ονησ. οἴκῳ 

Πθγθ ἃπά οἷν. ἵν. 19, Ραῦ 5.1}1} τηοσθ ὑπὸ 

ὕΘΥΤΩΒ Οὗ ὑΠ6 ῬΓΑΥΘΥ ἴῃ γ6Γ. 18, 10 Πδκ 



ἷ 

120 ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 8. 

Κύριος τῷ ᾿Ονησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις με ἀνέψευξεν 
4 Α [χ ; 3 3 , τ Α ’ 9 

17 καὶ τὴν ἅλυσιν μου οὐκ ἐπαισχύνθη, ἀλλα γενομενος ἐν 
ε 4 ’ 9 7 ’ Α χυ ’ 9 “" 

τὃ Ρώμη σπουδαιότερον ἐζήτησέν με και εὑρεν. δῴη αὐτῷ 
ς , ε - 3, Ν ’ 93 9 ἜΤ ΤΕ , 

[2] Κύριος ευρειν ἐλεος παρὰ Κυρίου εν εΚεινῇ τη ἡμέρᾳ. 

’ Ἁ 

καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις. 

Ὅθθη οομποϊα θᾶ, ποῦ συ πουῦῦ 50Π18 

ΒΠ0 νυν οὗ ργο 8 Ὀ]Π1ῦγ, ὑπαῦ ΟΠΘΒΙΡ ΠΟΤῚΒ 

ν͵ὰ8 ποῖ ἀἰεαὐ; 580 θὲ ὟΥ., ΗἩπμ}ῃ., 

ὙγΙοβίηρ., ΑἸῇ, δη4, ἃ5 τηῖρηῦ ΘΑΒΙΪΥ 

ῬῈ πηδρὶποά, Τβύϊαβ ὰ Μϑοῖς. Τύ 

ἄοοβ. ποῦ βουνοῦ αὖ 811 ΟΠ ον ὑΠιαὺ 

ὑπ6 Βοτηϑηϊθὺ ἀοούγπθ οἵ Ῥγδυϊηρ᾽ ἴον 

1π6 ἀθδᾷ 15 ἴῃ ΔΗΥ͂ Ψ8Υ ΘΟμβγιηθα ὈΥ 

ΒΌΆΘΝ 8Π Δ πη ββίοη, 566 Ηδηηποηα η 

ἴοο., διὰ οοτηρ. ΤΆΥΠΟΥ, ϑογηλοη, ὙἹΠ. 

(οπ 2 ϑδπι. χῖν. 14). ἀνέψυξεν] 

ἐγ νο5]ιθ(ἷ " ἃ ἅπ. λεγόμ. ἴῃ ὑπ Ν. Ὑ, 

(0Π6 βυῦβύ. ἀνάψυξις οοοῦγθ, Αοὔβ 1]. 

19); ΘοΙρΡ. ἀνέπαυσαν, τ ὕοτ. Χνὶ. 1ὃ, 
ΝοΙΌμου ἔγουη ὑπ6 ἀθεϊναύϊου. [Ψψύχω, 

---ποῦ ψυχή, ΒεΖᾶ, 0561 ἃ ἀθυϊναύϊνθ 

ἔτοτα ὑπ νϑὰ, οοταρ. Οτὶρ. 6 βγίηο. 

11. 8], ΠΟΥ’ ἔτοπὶ ὑπ6 του Πρ τι88 οὗ 

{Π6 νον εδἰβθνπογθ, παν τα Βιβηοϊθηῦ 

ΥΘΆΒΟΙΒ ἴου [ΠΠπηϊδπο ὕΠ6 ανάψυξις 

ΤΊΘΓΘΙΥ ὕο ῬΟΔΠΥ το εβῃτηθηῦ (ΔΙΌΒ}., 

Τ)6 Ὗ.); σοτηρ. ε... Χϑη. “εἰ. ντι. 

1. 19, ταὐτῃ...ἀνεψύχθησαν οἱ τῶν 

Λακεδ. σύμμαχοι. τὴν 

ἅλυσίν μου] “ηι}} ομαΐη., Οπ {Π8 51η- 

σα]δν “οαύβπϑτη τη θϑτη,᾽ Ὑ α]6΄.; ΟἸΆΤοτη.; 

Ῥαὺ ποῦ ὥὄγν. [ΘοΡρ. Μϑῖκ νυ, 4, 

Τιακα ν1]].. 20] οὐ (οὔῃ., Θοτηρ. πούεββ 

οὐ ρῖι. νὶ. 2ο. Α'5 15 ὕΠ6γθ τϑιηδυκϑα, 

8.0. 8Δ]αδίομ ὅο ὑ16 “ουσϑύοαϊδ τη} 10 15,᾿ 

ὑποαρῖὴ ποῦ οονύδ ΠΗ] ἀθπιοπβύγδ]6, 18 

ποῦ ΨΠΟΠῪΥ ᾿πρΓΟΌΔ]6: οοιηρ. δ 16- 

Β616γ, Ολγοηοί. Ρ. 405- 

ἐπαισχύνθηημ ΤῈ εὐϊάθηοθ οἵ {ῃ68 
ΜΗ5. 15. βθγθ ἀβθοϊϑα]ν ἴῃ ἕδνοιτ οἵ 

0118 ὑγγεσιίαγ" ἴοττα ; οοτηρ. ὙΥΊΠΘΥ, (". 

ὃ τ2, Ρ. 68, οὐδ. 

{π6 σομηροιπα, 566 πούθϑ Οἢ ψ6Γ. ὃ. 

17. ἀλλὰ γενόμενος κ.τ.λ.] “διυύ οἡ 

ἐἦν6 οογυίγα» Ὁ (ἴαν ἴγοτη θϑῖπρ βματηθα 

οὗ τὴν Ρομα8) τὐλόη 6 ἀαᾷ ανγγ'"υεα πῃ 

Οχ {π6 τηθϑηϊηρ οὗ 

Ποηιο; ὑπ ἀλλὰ δηδνγουίηο ὕο ὑπ6 
Ρυθοθαϊηρ ποραύϊνθ, 8 Πα ΒΟΥ Πρ ᾧο 

τηὐτοάποθ ἃ οοηὐταβὺ οὗ οοπά ποὺ ΜΠ] οἢ 

501} Τηογθ ΘηΠΆΠΟΘΒ ὑῃ6 οχπογύαυοη 

ἴῃ γεΥ. ὃ. ΤΠ6 οοτγγθοίϊοη οἵ ΒβζΖῶ, 

ἐρατη θϑϑοῦ Ποτηςξθ,᾽ Ὁ. “απ ΠΟΙΏΔΤΗ 

νεηβϑοῦ, αϊο., ΟἸαγοια. [ΟΠ η85], δ᾽ 

ὕῳ «Ὁ ν 

(12) .Ὁ ὅγυ.) 15. ἀπολ]]θα ἴον, ἀπά 

ἱποχαοῦ. ΝῸΣ 18 γενόμενος “ Ὀοΐηρ δὖ 

Ῥοιηθ᾽ (Πδιητη.), 5011] 1655. “αἴξ ἢ8 

πδὰ Ῥθθὴῃ αὖ ΝΠ. (Οεάθν, Οὐη)οοί. αἴθ 

αἰ. 5. 5. ἰοσ. Ῥ. 733). θα θα 

“ΘΗ ὮΘ ΔΥΓΙγΘα Πα 88 ὑπ 6 18 :᾿ 

ΘΟΙΏΡ. Χο. Ἅ4παὖ. ΤΥ. 3. 20, ὃς ἂν 

πρῶτος ἐν τῷ πέραν γένηται, 10. (70. 

ΨΙΠ. 5. 28, ἀπιὼν ἐγένετο ἐν Μηδοι“. 

σπουδαιότερον] “εὐίἢ, φγοαίοι" αἰἰἰἐ- 
σοηοθ,, ποῦ τηθ ]ν “τι ἀΠίρϑποο,᾽ 

ΤΥΓ., ΠΟΥ Οὐ Θἢ “νΘΡῪ αΠΙσοηὐ]υ,᾽ Αὐτῃ,, 

Ῥοῦῃ οὗ ψ πιο ΟὈβοῦτσο ὉΠ 6 ὑδοὶῦ οοτη- 

Ῥδιῖθοηθ. ἘΠῸ οοτηραγδίϊνα ἄοθ5 ποῦ 

ΠΏΡΙΥ ΔΠΥ͂ οοπύγαβί Ὀθύνγθθη. Οπαβὶ- 

ῬΒΟΥΒ. ἃπα Οὐ θΥβ, πὸ ψ ῦ “016 

Προ ποθ ὑπαῦὺ τηϊσῦ πᾶν Ὀθθῃ 6χ- 

Ῥϑούβα᾽ (Ηὺπθγ), θαῦ γϑίουβ ἕο {ῃ6 

᾿πογθαβϑα αΠΠ]σΘ πο τυ τ οῖ Οποβὶ- 

ῬΒουτα βουρῃῦ οὐ ὑπ6 ΑΡροβῦϊθ 6 π 

6 Κπϑὺν ὑπδῦ Π8 νγὰϑ ὑπ ὁωρέϊυϊίῃ. ἪΘ 

γγοῦ ἃ πᾶν βουρηῦ Βῖτη ουὖ σπουδαίως 

ἴῃ ΔΗΥ͂ Ο8886, ΠΟΜ Π6 βοιρηῦ ΤῸ Ὠϊτα 

σπουδαιότερον ; ΘΟΙΏΡ. ΥΙΠΘΓ, (7. ὃ 35. 

ΠΡ. 21: καὶ εὗρεν] 

“Τὴ ΟΔΥΘΘγθιὴ ΘΟπ]ϊοϊ αν οὖ ἀγούα οἰι8- 

ἰοαϊὰ ὑδηθῦαν, πο αὖ δηῦθα ἴπ οπη0 

οοπάπού οἵη πὶθαβ πούδ; ἀπᾶθ Ομεβὶ- 

ΡῬΒοΓαΒ ΠΟΙ ΠΪδὶ ροϑύαπδιη δοζ{ϊοϊίο ηι- 

ϑἰυϊ586ὲ ἰγυογυϊέ οιην,, ῬΘδυβοη, Αππαί. 

Ῥαινί. ΝΟ]. τ. Ρ. 305 (64. ΟἸνατίομ). 

18. ὁ Κύριος κιτ.λ.} 116 τϑρο- 

ὑ{οπ οὗ Κύριος 15 σοΥίϑ!η]γ ποὺ ἴο Ὁ6 
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Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ ΤΊ, 
{πον ἘΌΝΤΟΣ ΔΡ]ΘῦΘ, ΟἹ' ΠπιΒ Δ Δ Πγ8Πι, ΓΘ8 05 τ υγαγα τυϊυποιὺ (011, 

ΘΧΡΙ ΑΙ Πα ἀυσαν ἃ5 ἃ Ηθθυαϊβύϊο ροτὶ- 

ῬὮΓΑΒΙ5 ἴον ὑπὸ Ῥτόποιπ, Οὐγαν, 6116 ; 

ὉΠ8 6χχ. οἱίβα ἴῃ ΠΟΥ, ΟἽ. ὃ 22. 2, 

Ῥ. 130, 816, 8ἃ5. 811] γθοθηῦ οοτηπηθηΐδ- 

ΦοΥΒ. 5661} δῦγθϑά, ααἰΐα οὗ ἃ ἀἸδγθηύὺ 

αἰαῦατθ. Τῦ 15 Πονθυοῦ ἀοαθύξα! ψΠ6- 

ὉΠ6ν {π6 ἢγϑὺ Κύριος 156 ΟἸ τῖδῦ ἃπὰ {Π6 

ΒΘΟΟΠα ΟΟά, οἷ νἷοβθ γϑιβᾶ.: Τὴ οχ- 

ῬΓΘ55. ΔΙ] αβίοη ἴῃ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἴο 

ὑπαῦ ἀν θη 81] Ἰπαοτηθηὺ 15. οοπη- 

τηϊ θα ἴο {π6 ὅοπ (90 ἢπ γ. 22) σσουἹά 

5Θθσὴ ἴο δ6 ἴῃ [νου οὗἩ {Π6 αὔξοι βαρ- 

Ῥοβιθϊοι : 88 ΠΟυΘΥ ΘΓ ἴῃ νοι. τό ὁ Κύρ., 

1η ΔΟΟΟΥάδΠ 06 ὙΠ 0Π6. ῬΓΘν ΠΤ πρ᾽ τ158 

ἴῃ. {Π686 πα δύ ΡῈ] 5 ΕΡΡ. φ'ΘῃΘΥΆ ΠΥ 

(566 ὙΥ που, (07..ὄ 8 10. 1, ». 113}, Β86Π15 

ἴο 6 “οὐ ΠιοτΡα,᾽ ὁ Καὶ ύριος οι ΒΟ ΓΟΘΙΥ͂ 

ῬῸ οὔμευννῖβθ ἴῃ ὑμ8δ ργθϑαῃὺ υϑῖβθ; 

586 ΥΙΘβίησ, ἦ) ἰοθ. Τῦ τηᾶγ ὃ δα αθα 

ἴοο, ὑπαὺ 1ἴ ὑπ ἴάθα οἵ ὑπ πα]ο1}} 

Ταπούϊοπ οὗ οὐγ Τιογὰ σοῦ ᾿ηὐθη θα 

ἴο 6 ἴῃ ΘΒ Ρθοῖδ] Ῥγοπη 6 η66, γγ16 5Βποι ἃ 

ΤΑΌΠΟΥ Πᾶνα δχρθοθα παρὰ Κυρίῳ, 

2 Ῥοῦ. 11. 11, 866 Υ πον, 67. ὃ 48. ἃ, 

Ρ. 352. Ἐνϑῃ 1 ὉΠ15 ΡῈ ποῦ Ὀγεβββᾷ, 

10 πι664 ΒοΔΙΌΘΙν θ6 58] ὑπῶῦ (85 νοῦ ]Ἱά 

5661 ἴο Ὀ6 ὑπ6 ὁ8886 Πευθ) πα ουηθηῦ 18 

ποὺ πΗΙΡΘα θη ]ν Ὁβουι 6 ἴο ὕπΠ6 ὰ- 

ὕΠ6Γ ; 866 ἤοῃῃ. 11. 5, τύ, ΗΘ}. χΙϊ. 23, 

8]. Τὸ τῆᾶὺ Ὀ6 οΟὔϑεσνθα ὑμπῶῦ βοῖηθ 

ἍΜ55. δῃὰ νυ. (ΠΕ; ΟἸδγοια., ϑδη- 

ΘΘΡΠῚ., 8.) τϑοὰ Θεῷ: {Π15 Πουσανον 

ΘᾺ ΟὨΪΥ 6 Δ|16σθα ἃ5 5ῃονίηρ ὑΠ6 

ΟΡ᾿ηοπ οὗ 0Π6 νυ Υῦ6", ΟΥ̓ ῬΟΒΒΙθ]Ὺ ὑμ9 

σαγγοηῦ ᾿ηὔθγρσ. οὗ {Π6 {1π|6. 

διηκόνησεν] “λ6 ηυϊγ βίον" οεἱ,᾿---τιοῦ Βρ6- 

ΟἰΔ}ν “απίο τηθ᾽ (ὅγγ., Αα0}.}), ἴογ 

{πθη βέλτιον ψουὰ 6 ουαὖ οὗ ΡΪ806, 

οὐ “ἴἢο {16 βαϊπύβ αὖ Ερἤθϑιιβ᾽ (ΕἸ, 

Ἡγάθηγ.), θαὺ ΒΙΤΩΡΙΥ ἀπ ΘΌΠΘΓΔΆΙ]]Υ, 

“ΠΟΥ ΤΔΠΥ͂ σΟΟα Οἤἤο65 Π6 ρϑυξονιηθα, 

ΤΠ6 αϑβουύϊοπ οἵ Ὑ Ί6βο θυ, Ολγοηοί. Ρ. 

4063, ὑμεαῦ ΟμΘβίρμουιιβ νναὰϑ ὦ αἰδαοοη, 

αὖ ἘΡΙΘθαβ, οαπποῦ βοΐ! θ6 σοηβίἄου- 

Θα 848 ἀθάποι]8 Γυότη ὑΠ18 ΥΘΡῪ ρΘΠΘΓα] 

ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ. βέλτιον] “ δεέίογ' 

ὑμαπ 1 οδπ [61] σοι, Βθζῳ, Ἡ αὐπον, 

δ]. ; 566 ἅθονθ, δηὰ ὙΥΠῸΡ, (Ὑ. ὃ 35. 

4») Ῥ- 217. 

ΟἬΑΡΤΕΒ 11. 1. Σὺ οὖν, τέκνον 

μου] “ἽἿ7}ῪΠΛοῖν ἐδΐοη, ηλῃ οἰ ;" τἴθο- 

ἰϊοπαῦθ ἃπα ἸηἀἸ ν᾽ ἀπ }1Ζίπιρ' δα ασθβα ἴο 

Τιτηούῃ, συ] ἢ τούσοβρθοῦϊννθ Γϑίθυθ ποθ 

ἴο ν8ῦ. 5.86. Τὴη0 οὖν 15. ὑπτι5 ποῦ 

ΤΗΘΓΘΙΥ ἴῃ Τοῦ. ὅο 6Π6 Θχϑιηρθ οὗ Οποβὶ- 

Ῥπογαβ (ΜΌ]]6υ), νϑῦ, τύ, 5011] 1655. ἴπ 

ΤΊΘΓΘ. ΘΟΠ ΙΠπδύϊοη οἵ ὑΠ6 ρυθοθρύβ ἴῃ 

611. 1. 1ττττὰ (Δία ., 1,60), 88 ὕπ6 σὺ 

γγου]α ὑππ8 Ὀ6. οὔϊοβθ, θαὺ παθιγα!ῦ 

δια ἈΡΡΥΟΡΙΙὕθ]ν τοΐθυβ ἕο ὑπ 6 ψνῃΟ]8 

Βα Ὀ]Θοῦ οὐ π6 [ογθροῖμρ νϑῦϑθβ, {86 

σΘΠ6 08] ἀθἔθοιοη οἵ οἱ ἐν τῇ ̓ Ασίᾳ ἴτοπι 

δῦ Ῥδα], δηα ὑπ οοπηύταβίθα. οοπαιιοῦ 

οἵ Ομπεβιρῃονιθ, Τη18 δ ἄσθϑϑ ὕΠ θη 18 

ποῦ 5ΙΠΊΡΙΥ ἰπὐθη θα ἴο ρθρᾶτο ΤΊτηο- 

ΠΥ ἴον βυϑεϊηρ αἰθον. Π18. ἐδ θυ 5 

ΘΧΆΤΩΡΙΘ (εἰ ὁ διδάσκαλος πολλῷ μᾶλλον 

ὁ μαθητής, ΟἼγν5.), θαὺ ταῦμου ὕο βυϊπητι- 

Ἰαῦθ Βῖτη ὕο τα ῖκθ πρ ὈΣ Π15 ον Αὐγθηρ 

ἴῃ ου8 68 ἴο" {Π6 οονγαγοθ. ἃπα νγθδ- 

ΠΘ55 ΟΥ̓ ΟΥΠΘΥΒ ; 8866 ποΐββ οἡ. 6ἢ. 1. 15. 

ἐνδυναμοῦ!] “δε ἐγυιναγ αἰ 5ἐγογηισιϊοηεί ,᾽ 

ποῦ νυ] ἃ τηθ 18] ἔογοθ, “ἔουοβ οϑῦο,ἢ 

Ῥυθίβομη. (ᾧ ταθϑῃ]ηρ᾽ γν ΒΘ 10 πδν οι 

[85 ἴῃ ὑπ6 Ν. 1), Ραῦ ΒΙΠΊΡΙΥ ρᾶββῖνθ: 

5686 ποίθϑ οὗν ἤἴρἠ. νἱ. το, δηὰ Εἰ. 

ὝΟΤΩΣ τνὸ 29), ΟΙ: ΤΡ 2,5». ΠΠ0 

δ]οιηθηῦ 8ἃπαἃ ΡΥΪΠΟΙΡ]8 ἴῃ ΠΪοΝ Π5 

ΒΓ ΠΟ ἰδ ἰο Ὀ6 βοιρῃῦ 5 ἴτη- 

τηθἸαύθ]γ Β] οἰ πθα : οοτηρ. ἘΡἢ. νἱ. 

ΤΟ 86. ἐν τῇ χάριτι] “ἰπ 

ἐμ γα," ποῦ διὰ τῆς χάριτος, ΟἾΓΥ5., 

Βεζῷ. Πρ Ρυθρ.; 85 15 ἱηνοϊαύίοη ἴῃ 

μ6 γϑὺῦ 4180 ΘΟΠΠΤηΒ, ροϊηΐε (88 

1ι9..8}} (ο ὑπ6 Βρι γύπα] 8.01.6} οὐ οἶθ- 

γιθηέ ἴῃ ΜΥΠ]ΟΝ 811 Βρ  γἰὔπι] δύση 18 

ἴο Ὀ6 ἴουιμά. Χαρις 18 ΟἸΘΑΥΥ ποῦ ἰο 

8 δχρ δηθὰ 858 ὑπ "ργθδοβίηρ οὗ {Π6 

Οοβρο] (Ηδιπιποπᾶ οἷν Ποὺ. χλὶ. 0), 
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ες ῷ νάριτι τὴ ἐν Χριστῷ ]Ιησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ αὐιιαοξοαν, τ ΧΟ πὸ ΤῊ ἐν πλο  ἡρερο  ἐα το ἵ δ..." 
διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώ- 

“ ε ἢ Φ, τς ὩΣ ἢ , 
3 ποις, οιἰτινες ικανοὶ ἐσονται Και ετερους διδάξαι. Συνκακο- 

ΤΟΣ ΓΟΡΆΤ 64] ἃ5 ΤΉΘΤΕΙΥ Θατπινα]θηῦ ὕο 

τὸ χάρισμα, οὮ. 1. 6 (οοπιρ. 1,60), Ραὺ 

Πὰ5 108. ΤΟΓΘ τιϑαδ] τϑίθγθποθ ὅο {6 

ὅτδοθ οἵ “Ἰηνᾶτα βαπουΠοιύϊομ᾽ (ΟΟΤΏΡ. 

ἩΟοΪκου, 4ρ}ροπα. ἰο Βοοῖ; Κ΄. Υ ΟἹ. τι. 

Ρ. 696), ἀπα Ῥδύοϊςομιβ ὑμπῶῦ δ]θιηθηῦ 

οἵ βριεἰῦπα] 116 “συ Π] 0. Θμ8Ό]65 ἃ τηδῃ 

Βούι ο ν}1}} διὰ ὕο 4 δοοογάϊηρ ἰὼ 

σι μαὺ Οοὐ Πᾶ5 οοπιτηθη θα, ὙΥ αἰου- 

Ἰφηα, Διοῖι. οἢ. χ. ὟῸ]. τν. Ρ. 666. 

τῇ ἐν Χρ. Ἴησ.] “ωλίοίν ἐδ ὑγν ΟἸιδέ 
7οδιι5,, ὙΠΟ 15. ΟἸΪΥ ἃπα ὑγι]γ οθη- 

ἰεγθά ἴῃ Ηΐμι, δηὰ οἵ ψμῖοὴ δ 15 ὑΠ6 

τηθαϊαῦου ὕο 811 ψγῃὸὺ ἃ1.6 ἴπ [8 ΠΟ νυβῃΡ 

Δα απΐοη ἢ} Η τη ; Ταχύ 5ρθοῆ- 

ὀαὐΐοπ οὗ π6 ἔσθ παύασ οἵ ὑπὸ χάρις, 

“αὖ ἀοοοαῦ ποὴ Δ]ππ4θ σΟΠΟΪ ΠΡ 6 

ἀαλτη ὃ 5010 ΟΠ τβῦο, οὖ πϑιηϊηϊ ΟΠ τ ῖ8- 

ἀπο [4 αἱ εϑὺ ἴῃ ΟἸγιβῦο] ϑᾶτὰ ἀδίαθα- 

τάχη, Οαἷν.: σορ. θιβ85, 7)όοί. 

Ομ δέ. τν. 9, Ν᾽ ο]. 11. Ρ. 92; δα ΜθγοΓ 

ογν Ποην. Υἱϊῖ. 30. 

2. καὶ ἃ κιτιλ] ΤΠ ΟΠ ΠΘΧΙΟΠ 

ἀν ἢ νοῦ. 1, ὑποιαρὴ ποὺ δὖὺ ἢνβῦ βισῃὺ 

ΨΕΓΥ ἱπηιη δ 16, 5. Βα] ΟἸΘΏΌΥ Ρθι- 

᾿ΒΡΙ ΠΟΙ. ΤΊΟΥΠΥ 15 ὕο θ6 βύγοῃρ' Βῖτη- 

56} ἴῃ ρυδοθ, Ὡηα ἴπ {Ππ6 βγη οὗ 1ῦ 

[5 ὅο Ῥγονῖβ ἔοσ οὔμευβ: 8 ἢδ8 τϑ- 

οοἰνϑα ὑπ6 ἐσθ ἀοοίτπηθ (οομηΡ. 6... 1. 

13), μ6 ἰβ ὕο θ6 ὑγιβθθυ ΒΙΠ1561} ἴῃ αἴ5- 

ῬΘηβιηρ 10, πα ἰο 568 ὑπαῦ ὕποβθ ἰο 

ὙΠ οτη π6 Θοτητηϊίβ 10 ΓΘ ὑγαβῦυ 8|80. 

διὰ πολλῶν μαρτ.7 “απιοηγ, ὅν ἔλ6 

Ῥγοβθποθ Οὗ, πιαηῃ τοὐξγι65865,᾽ “ ΘΟΓΆΤΩ 

την 15. ὑεβύϊθαβ,᾽ Τευῦμ]]. δ δον". ΘΔ. 

25; πραιϊυ τε ἐνώπιον, 1 ΤΊτη: νἷ. 12 

(Οογᾶν ἴπ πιϑύαρἢ.): 80 ΟἾΓΥ8.; πολλῶν 

παρόντων, ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ ἴῃ Ῥοϊηῦ οἵ νϑγθ 8] 

Ἰηξευρυ., αὺ 6 15 ὕἤοο νᾶρτιθ ἴῃ [5 

εαρίαπαίζοι, οὐ λάθρα ἤκουσας οὐδὲ 

κρυφῇ. ὙΠ6. ῬγθΡ. διὰ 5. ὮΘΙΘ 105 

ῬΓΪΠΟΓΥ τηθϑπίπρ᾽ ΒΟ θυ μαῦ ΟὈΒΟυΓΘ, 

Ὁποιρἢ 1ῦ οδπ 5011 θ6 βιι 8! οἰ ΘΗ ]Υ ὑσδοθα 

ὕο νγαυγαηὺ ὑπ6 ὑγδηβίαύϊοη. ΤΠ πού Υ 

θᾶ ὉΠη6 ᾿πϑύνιιούϊοη. Ὀγ {Ππ6 τηθαϊὰ- 

ὑϊοπ οὗ τηϑηΥ υν θΠ6 5565. (“ ἱπίθυθηῖ- 

Θηὐθιι5. ταῦ 5 ὑθϑῦϊθαβ᾽}); 861: ῥγθ- 

Β6ΠΟῸ6 ψγὰ8 ἀΘθιηθα ΠΘΟΘΒΒΘΙΎῪ ὕο δὐύθϑῦ 

ὑπ ϑηαποϊαύϊοι οὗ {π6 ἔππάδιηθη δ 5 

οὗ Ομ υιβϑύϊδη ἀοούσπθ (ΒΟΌΓΟΟΙΥ “ἃ 

Ἰυγου,᾿ «7. Φοῖη5. ζγυδί. ϑαον., Ῥατῦ 

11. Ῥτδῖς. ΝΟ: τις Ρ. 2ο; Α--ἰ- ΤΠΡΤῚ) 

αὖ πἷ5 ογαϊ πα ὐϊοη ; ὉΠΟῪ σγογθ δα ]πποῦβ 

ἴο ὉΠ6 50] θυηην, σοι. ΥΊΠΘΥ, (7. 

8 47. 1, Ρ. 328. ΤΉΘΓΘ 15 βοῖὴθ ἀουθθύ 

ψΠῸ π6 πολλοὶ μάρτυρες 616, ἃηα 

ψμαὺ ἰἴβ 0πΠ6 δχϑοῦ οοοᾶβίοη τϑίθυσθα 

ἰο. ΤΊιθ ἐφαϑέ Ῥγοθ} 16 ορίπΐοπ 15 ὑμαῦ 

ὉΠ6Υ ὑγουθ “ὉΠ6 Ἰῶνν ἃπα ὅπ Ῥυορμϑίβ,᾽ 

(ἴσαμῃ., αἴζον. ΟἸθιη. οὗ ΑἸθχ. ἴῃ ἢἷ5 

[πονν ἔναστηθηύανυ) Πηροί. ΒοΟΙ σψπ]. ; 

{Π8 ηιλοδέ ῬυῸ 8016 15. ὑπαῦ ΠΟῪ Ὑγ6ΓΘ 

ὑπ ργθβουύουβ ΠῸ σγουθ Ργαβθηῦ δηὰ 

διδδιβύθ αὖ ΤΊ τη οὐ γ᾽5 οὐ πύϊοιι : ΘΟΤηΡ. 

τ Ππτη. 1.19, ἵν, 11, ὙἹ. ΤῊ Ζ ΠΠΠῚ ἵν 

6; 566 ϑοβοϊβῇ. ύημέβ, Ρ. 122. 

πιστοῖς) “χυϊ γι," ποῦ “6 ]Πνὶπρο:" 

ἐπ οοῃίθχῦ θυ θην τθαυΐγθβ {Π6 ἴου- 

ΤΠΘΡ Τηθϊησ: ἐπ παραθήκη 85 ἴο 

Ῥ6 ἀο]νογθα ἰο ἐγ δέψ σαιδυ θη 5, τοῖς 

μὴ προδιδοῦσι τὸ κήρυγμα, ΟἾΓΥ5. ; 568 

ποίοα οὐ 1 7ίην. 1. 12Ζ. Τα σγϑὺρ 

ων. φῦ 

παράθου 56Θ1η5 ΟἰΘΑΥΪΎ ὕο ροϊηὖ ἰο ὑπ. 

παραθήκη Ὁ] 464 ἴο ἴῃ 6ἢ. 1. 12, 14; 

δια τ ΤΊπη, νἱ. 20. οἵτινες 
ἀο68 ποῦ ἄρρϑῶῦ ἴο μᾶῦθ ἤθῖθ ΔΗ͂ 

εαρίαπαΐογη ἴοτοθ, Ὀαὺ ὕο τϑῖϑσ ἴο {Π6 

πιστοὶ ἄνθρωποι 85 ὈΘΙοπρίησ ἴο ἃ 

ΡΔΡΟ ΘΟ] οἶα88; “ ὕο [10Ππ| τηθη οὐΓ 

διιοΐ, α δέαηυρ ἃ8. 588}} θ6 8016, ἄς,.; 

δύο πράγματα ζητεῖ ὁ ᾿Απόστολος ἀπὸ 

τὸν ἐκκλησιαστικὸν διδάσκαλον, πρῶτον 

πίστιν διὰ νὰ μὴ φθείρῃ τὴν παρακατα- 

θήκην, δεύτερον ἱκανότητα νὰ τὴν διδάξῃ, 

Οὐτδνυ (Βοσμδϊο) : 586. πούεβ οὐν (ταΐ. 11. 

4 διὰ ἵν. 24. Τὴ ξαύυτο ἔσονται 
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πάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, οὐδεὶς 4 
’ 3 ’ - “ Ν) ᾿ 

στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, 

ἄο65 ποὺ πθοθαβαγ νυ ροϊηῦ ὕο {Π6 8ρε- 

ΟἾΔ] {ϊπ|6 οἵ ΤΊποΙ ν᾽ 5. τϑιπονὰὶ οὐ 

ἀθαὺῃ (Βεπρ., 1,60), τὺ 5ΠΡΙΥ δπα 

ΘΘΠΘΙΆΠΥ ὕο ὑΠ6 τϑϑαϊὺ ὑπαῦ 11} πᾶ- 

ὑαγϑ} ]Υ ΤΌ]]ονν ὑπ6 παράδοσις. 

ὙΠΟῸΡΕ ὑΠπ|8 συ ΘΒ 6 ΘΟ ΙΗ 065. ποὺ 

ΤΘίογ ο ὩΠΥ͂ παράδοσις οἵ ἀοούτ!Π65 οἵ 

ἃ. ΤΊΟΤΘ τηγϑῦϊου! οπαγϑοῦθι (ΤΠ ΘΟΡΗΉ.), 

8ιΠ6 οδΠ ΠΙΘΥΘΙ Ὀ6 [ΑἸ ]Ὺ πγρϑα 85 τθοοσ- 

ἩΪΖΙ ΠΟ ΔΩ Θα 18] ἃπά 60-οταϊπεῦθ δι- 

ὑπουῖὺν νυ {π6 νυυϊυῦθη ὙΥ ογὰ (οοτηρ. 

801), 10 501] τῇδ ῬῈ βαϊᾷ ἐπαὺ {Π6 

1ηϑύγ αοὐϊ ἢ 5 5661ΠῚ 6 ἢ ηἸύο]υ ἴο οΘοηύθηι- 

Ῥ᾽αύθ ἃ τθρι αν, οὐ 1 Υ]Υ, δια ΒΘ ΟΘββθῖν 9 

Ὁγδ ΒΒ οη. οἵ {ὑπ Τὰ πάδη)θπύα !β οἵ 

ΟἸγιβύϊδπ ἀοούσπθ ὕο ΟΠ νἸδυϊη ταὶ η]5- 

[815 δηα ἰθϑοῆθυθ, 566 Μοβμδίμῃ, εἶθ 

Τύοιι5 Ολγὶδέ. Ρ- 130. Οτἡ {815 Βα θ] θοῦ 

ΘΘΠΘΓΆΠΥ, 566 [8 Ο8]πΔ δ Πα 56Π810]6 

ΤΟΙ Κ5 οἱ ΥΥ αἰθυϊαηα, 72)061)". ο77 ΤΥΐη. 

ΨΙΙ. 5 Β6., 0]. 117, Ρ. ὅτο Βα. 

ως 3. Συνκακοπάθησον] “Δ ι7)" αΠ110- 

ἀζονι5 εὐὐέδ, ηγ6;) Θοτηρᾶγα πούθϑ οη οἷ. 

1, 8, ΤΠ]5 τϑϑαϊπρ', ΒῈΡΡουβα ἃ5 10 15 

Ὁγ ΔΟΙΘΓ ΠΕ (συγκ. ὃ): τῇ. 21, 

1. ; ΞΥΓΟ ΡΠ]. 1 ΤλΔΓρΡ'.γ ἃ πα ΔΡΡΥ. 

ὥΥΥ., γαϊσ., ΟἸάαγοτη., Οορῦ., Αὐτὴ. 

(μαολιηυ., Τϑοδ..), 156. πονν τἸο ΠΥ δαορύ- 

δα Ὀγ 811 γθοθηὺ οὐἹτϊο5 ἃ πα σοϊητηθηδ- 

ὕουβ θδχοδρὺ 1,60; 50 δἷἰϑο Μ|Π,. βγοίο- 

σοηι. Ῥ. ΟΧΧΧΥῚ: σὺ οὖν (166.) ΟὨΪΥ͂ 

ΤΕπθ ὃὁπ (9. 017; Τ|55. [ὺ 15 

ἀοαθῦ}] οα ψηδῦ στουπαβ ΒΙοομη. 

(64. 9) ὁδπ ἀβϑοσὺ ὑπαῦ ὑπ 6 ὅν. (}εϑλ.) 

ηνιδέ Ἰᾶνα τῶ σὺ οὖν, θη ὑπὸ 

ΟἹ Δἢ] [0 1οἸδ1} οὗἨἁ ν6. α 
τὺ 

15. οτηλὐθα ἴῃ ὑπ Ῥυθβθηῦ νεῦβα; δά 

ΠΟΙ ᾿ποοποθῖνα }}]6 μον 1 οδῃ “6 

Τοὰηα ἴῃ π6 Ν᾽ αὐὔϊοδῃ Β,᾿ ΘΗ, 85 15 

ῬοΙΘΟΟΥ νγ6}1 Καονι, ὑπ Ῥαβῦ. ἘΡΡ. 

δὰ ῬΠΠ6πι. α76 πού ἤοιπ ἔπ ἱμαΐ 

νοποραῦϊο 218. αὐ αἷΐ; οοτὰρ. ΤΊΒοΗ. 

Ῥγοίογψοηνι. Ρ. ΟἸΧΧΧΙ. στρατιώτης 

Χ. ᾽1.1 “α Ξοϊαϊον" ο7 «7ἐδιι5 ΟἹ" δέ," 

“ΤῊ 1165 ἀθτη ΟἸγἰβύαβ 5101 οὈβύνϊηχι,᾿ 

1,60; ὁπ. {πΠ6 β81η. σοιηρδτθ ποΐββ οἵ, 

Μρλ.1. τ. ΤῈὴΘ παύυγθ οἵ ὑΠ6 βϑυύνῖσθ 

ΔΗ 105 ὑγ]4]5. δ ηα Β Πθσῖ ποθ ἅτ νἱρο- 

ΤΟΌΒΙΥ ἀθριοίθα Ὀγ Τουΐα]]. αὐ Λα». 

ΟΔΡ. 3 86. ; {π6 Βοτ!ρύαγαὶ ἃ πα Ῥδα]]η6 

(6 7. 1 Οοτ. ἴχ. 7, 2 Οοσ, χ. 3 56.) ο]ι8- 

ΤΔΟΙΘΙ ΟΥἨ {Π6 ᾿τπᾶρθ 15. νἱπαϊοαύθα ᾿Ὺ 

Ῥαυτηρ. Παβίογαϊὑν. Ρ. τού. 

4:- στρατευόμενος) “56γυἷη) α8 α 
δ Δ 5 

ϑοϊἰον, «ον ΝΘ [5ϑυνῖθη8)] ὥὄγτ. ; 

ΟΠ οΙοῦ, Πύνέδβ, Ρ. 122. Οπἡ {}18. 88 

οἵ ψ]ιαῦ Κυίρον. ἰθυῖηθ ὑπ6ὸ αγηαηυο 

Τὴ Ϊ4.116,---ἰη ΜΠ. ΜΠ 0ῃη6 δούϊνθ 

ΒΠΉΡΙΥ Πἃ8 ὕπ6 ᾿πἰγδηβιῖνο βθηβο οἵ 

Ῥϑίης ἴῃ ἃ βίαϊθ, ὑπ 6 τὶ 16. 4150 5ἷο- 

ἨΪΠ65 ἴο δοῦ ὑπΠ6 ρατὲ οὗ 918 ἴῃ 500 ἢ ἃ 

βῦαύο,--- Ἐ66 ἢΐ8 Αργαοϊι. ὃ. 52. 8. γ, δά 

{Π6 δχχ. (6βρ. οἵ ψευῦθβ ἴῃ -εὐω) ἴπ 

Τ)οπ8]α 8. (7. ὃ 432. 25 Ὁ. 437, 961}, ΘΟ». 

ὃ 262. 6. ἐμπλέκεται] “ἐη- 

ἑαη ίοίλ, λυϊηηδο 7.) Αἰ ἢ., “᾿πρ]1οαῦ 56,᾿ 

γαρ., ΟἸάτοπι. “Ηοο νϑῦϑὰ ΘΟΙ ΠΊ6π- 

ἀαύαν τὸ αὐδίϊηιο, δοοθα δ σϑιθὰ 566. 

τὸ διιδέϊηε,, Βιοηρ, ; οοΙηρ. ΟἾΓΥ5. οα 

γΟΥ. 5. Τῆθγ6 065 ποῦ 5661ὴ ΠΥ Π6- 

ΟΘΕΒΙΟΥ͂ ἴΟΥ Ῥγθββίπιο ὑΠ6 τηθϑῃϊπῃρ οὗἉ 

08 γϑὺρ Ῥθγοπα {πὰὺ οἵ “ θϑίῃησ ἐη-, 

νοϊυοώ γι," “Ἰταρ]]οδτῖ (Οἴο. Οὐ΄. τι. τα. 

40) ; ΘΟἸΏΡ. 2 Ῥού. 11, 20, τούτοις [μιάσ- 

μασιν] ἐμπλακέντες, ῬΟΙΥ. “78ὲ. χχν. 

9. 3; τοῖς ᾿Βλληνικοῖς πράγμασιν ἐμ- 

πλεκόμενος, δη: (ἢ εἰς) ἐΦ. 1. 17. 3, 

ὙΧΎ ΤΙ ΟΣ ΤΙ: 

ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις] “εὐἱΐδ, {1.6 

αγαῦν5 οΓ 16, “πιθοῦ 5. νἱθοθ οἱ ν]]15," 

160: οὁἢ {Π|Ὲ ἀἰβίϊπούϊοη Ὀθύνγθθῃ βίος 

Ὡπ {Π6 ἘΡΊΙΘΙ ἤθυτὴ ζωή, 586 ΤΡΘΠΟΙ, 

ϑγποη. ὃ 27. Τῦ 4068 ποῦ βθθπὶ 16- 

ΟΘΒΒΑΡΥ ὕο 7680) 1.6ὁ πραγμ. (ἃ ἅπαξ 

λεγόμ. ἴῃ ὑπ6Ὸ Ν.7.) ἴο “τηοχοδύμτγα 

(ϑομοούϊο. ..Χ2ο»}. Πεῦν. Ν ο]. τ. Ρ. 887; 

ΘΟΙΩΡ. πραγματεύεσθε, Ταιϊκα χὶχ. 12): 
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“ 9 ’ 

5 ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρεση. 
9 “ “4 Α ω » 

6 οὐ στεφανοῦται εαν μὴ γομίμὼς 

10. ταῦμοσ ἱποπάθα, δ5. ὑπ οοηὐγαβῦ 

ΒΘΘΙΩΒ ὅο Το] αἶγθ, 811 6116 ΟΓἀἸ ΠΑΡΥ 08}]- 

ἥπρβ ἃΠ4 οοοιιραύίομβ οἵ 116, ΠΟΙ 

[ὑγου ἃ πΘΟΘβϑαυν Ὀ6 ἱποοπϑιϑύθπὺ Ἱἢ 

{π6 Βρϑοῖδὶ πᾶ βθοϊαϑῖνθ ἀπύϊθα οἵ ἃ 

ΒΟ] 16 ; σοηρ. ῬΠ1]ο, γέ. 1] οϑὲ8, 111. 

27, ΝΟ]. 11. Ρ- τό (64. Μδηρ.), ἔργων 

καὶ τεχνῶν τῶν εἰς πορισμόν, καὶ πραγ- 

ματ. ὅσαι κατὰ βίου ζήτησιν, ἰὖ. ὃ “ὃ, 

Ρ. τύ8, τέχναι καὶ πραγμ. καὶ μάλιστα 

οἱ περὶ πορισμὸν καὶ βίου ζήτησιν 

ΟΥΥ εὐβι.). Οοἴῆραῦθ Βονουᾶρθ, Οαλ. 

Αροςέ. νι. Απποῦ. Ρ. 17, ]1Ὸ ΒΡθοῖῆββ 

ψμαῦὺ 6 ΓΘ ΘΟμβ Θγθα ἡ Βεθοα] γᾶ πΘ- 

Θουϊα.ἢ 
τῷ στρατολογήσαντι] “λίην τὐλο ἐη- 
γοϊϊο ἤΐην δ α βοίαἰτον": στρατολ., ἃ 

ἅπ. λεγόμ. ἰπ Ν. Τ, δῃά 8 λέξις τοῦ 

παρακμάζοντος ᾿Ελληνισμοῦ (( ταν), 15 

ῬΓΟΡΘΕΙ͂ν “τα 165. ΘΟΠΒουθ τ᾽ (ΡΙ]ὰ- 

ἰάτοι, αν. ὃ 9, 41... οοιηρ. Το νν1}]}}. 

Ολανϊέ. τ. 2, Ὁ. 20), ἃπα πθποθ, ὈΥ ἃ 

ΥΕΡΥ ΘΑΒΥ ὑγδ 51 0101), ἀ 6] ΟΡ στα Πἔθιη,᾿ 
ρ Υ 

πο [41 οἱ δοὶῦ βιτη] ὥστ. : 

Θοτηρ. «{56Ρ|. Βεῖ!. ν. 9. 4, βοηθὸν 

ἐστρατολόγησε. 

5. ἐὰν δὲ κιτ.λ.} “Ἅ ψαΐη, {7 α ἡλαη, 

αἶξ5ο οογίοηα ἰην {ἢ 6 γαηνε8," “ οοτίαῦ ἴῃ 

ΔΡΌΠΘ,᾽ Υ αἷσ΄., Θοταρ. σμο]θῖ, ἈΖύηί5, Ρ. 

123: δὲ Ἰηὐτοά πο 65 ἃ πον ἱπιᾶσθ (“ απὰ- 

δ᾽ πουϑτη Υ8ΠῚ ὩΠΘΙΠ]ΠΔΙ α 116 ΘΠ ]8- 

υἰοποιι αἴεγι, ἹΚ]οῦζ, Ζ)ουαι". ΟἹ. 11. 

Ρ. 362, “ἴπι {μ8 Ββοοπα Ρ]δοβ, Τομδ]48. 

Ογαΐψί. ὃ 155) ἀουῖνθα ἔγοση Δὐμ]οὐϊο 

οομπύοβίβ, 1 ΟὉΓ, 1Χ. 24 54. [ἢ {ΠΗ ἴου- 

τη οῖ ᾿ηᾶρ8 ὑΠπ6 ΟΠ γἸβίϊδη, 85 06 ΒΟ] αἸθυ, 

γνν88 ΤΟ θβϑη θα 85 9118 οΓ ἡιαη,; ΠΘΓΘ, 

85 ὕπ6 δῇμ]θίθ, μ8 15. ἃ 0016 τόσα ἴη- 

ἀἰνι ἀπ 11Ζθα, πα ὑπ6 ῬΘύβοη8] παύμτθ 

οὗ {Π6 ϑποοσπῦύει 15 ἃ [0016 ποτ εἰηύθα 

αὖ ; ΘΟΙΏΡ. πούββ οὐ ΜῬλ. νἱ. 12. ΤΠ 

καί, 88. αϑιδ], μᾶ8 15. ἀϑοθηϑῖυθ ἴΌΤΟΘ, 

Ροϊηῤίηρ' ἰο ὑπ6 ῬγθνὶουΒ ᾿τηῶρθ οὗ {Π68 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β. 

ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, 
Α 

ἀθλήση. τὸν κοτι- 

ΒΟΙΑΙΘσ ; τυ παῦ ΔΡΡΙΘα ἴῃ Π15. οα56 ΔΡ- 

ῬΠΙῈ5. αἰδο ἃμα ἔα Π6Ρ ἴῃ ὑπὸ ὁ856 οὗ 

{Π6 ὐλι]ούθ; σομρ. ΚΚἸοῦζ, 2 οναν. δ᾽ οἱ. 

1. Ρ. 6538. Οἔ {π6 ὕνο ἴογπιβ, ἀθλέω 

πα ἀθλεύω, 1 15 5814 {παὺ (1π ὑπ6 θδϑὺ 

Αὐὔϊο ΟὙϑθκ) ὑπ Ἰαὐδον 15. ΤΊΟΓΘ. ΟΟΙη- 

Τῇ0 ἢ 1 ΔΙ] 5] 015 ἰο {Π|6 σὍτη65, ὑπ ἔοτ- 

ΤΠ61 1Π ΤΠ0]6 ΦῬἜΠΘΓΙΓΆΙ Το (Βοβῦ 

. ῬΆΪ]Ω, ἤοα, 5. γ. ἀθλεύω) ; ΘοΙΏΡ. 
μονγανϑι Ῥ]αΐο, ζῶ. ὙΠΠ. Ρ. 830 Α, 

ΙΔ 10. ΙΧ. Ρ. 873 Ε. νομίμως] 
ρ Ἀ ρ 

«αὐοογαϊΐηψ ἰο γ10," Ἰοοο ΟΣ“ 

[πὰ Ἰ6ρ 6] ὥὅυυ.; ἡ ἀθλητικὴ νόμους ἔχει 

τινας, καθ᾽ οὖς προσήκει τοὺς ἀθλητὰς 

ἀγωνίζεσθαι, ΤΠδοά. ΤΠ ΠονονοΓ 

τησδῦ ποῦ Ὀ6 τϑβυροὐθα τηθυ ὶΥ ὕο 8ῃ 

οὈβουναύϊοι οὗ π6Ὸ στ αἶθθ θη ὅπ λα, 

ὁογ οδί, Ὀὰαῦ, ἃ5. ὕπ6 οχχ. δ ποθ ὈΥ 

ὙΝ οἰβῦ. ββϑῖὴ θυ δι ΠΥ ὕο ῬτΌΥΘ, τησϑῦ 

6 θχίθπεβ ἴο ὑπθ6 ψπο]6 ΡιΘρδγῦϊοῃ. 

(πάντα τὰ τοῖς ἀθληταῖς προσήκοντα, 

ΕΟ γυ5.) ὀφίονοα ἐξ ἃΒ. νγ8}} ; οορ. Ατ- 

τίη, Μριοί. 11. το, εἰ νομίμως ἤθλησας, 

εἰ ἔφαγες ὅσα δεῖ, εἰ ἐγυμνάσθης, εἰ 

τοῦ ἀλείπτου ἤκουσας (ΝΥ εἰδ0.), ἃπά 

866 ὅιιϊοθν, 7)}}6βαλ}", 5. ν. ΝῸ]. 11. Ρ. 

414, ΘΓ ὕΠπ6 ΤΌΤοΘ οὗ {Π|85. νγογὰ ἰ5 

Μ0861}1 1ΠΠιδύγαῦθα ὈΥ ραύγιβύϊο οἰδαυ]ο8. 

ΤῊ ὕὑδοὶὺ νγγπίηρ᾽ διαπαντὸς ἐν ἀσκήσει 

εἶναι (( τ γ5.) ὑμ5. Πᾶ8 105 {1]} ἔοτ σα. 

6. τὸν κοπιῶντα κ.τ.λ.1] “716 ἰα- 

δουιγῖηγ ἢπιδθαπαίηνανν ηυιϑέ ποθεῖ Πγ8. 

ραγίαϊε ὁ7 ἐδα ἤριιί5. (ο77 ᾿ΐδ' ἰαϑουιγ})." 

ΤΉΘΓΘ 15 βοτηθ ΟΠ ΠουΠν ἴῃ (α) ἐδ ὁοη- 

ποαίοη, τὰ (ὁ) ὑπ αρρίϊοαϊίογν οἵ {Π15 

γ6Γ86. ΥΠΠ τϑϑρθοὺ ὕο (α) Ὁ 566 1}}8 

ὙΥΠΟΙ]Υ τ ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ ἰο Δάπηῦ δ ΠΥΡΟΓ- 

Ῥαΐοῃ, 850. τὸν τῶν καρπ. μεταλ. θέλοντα 

ὙεΩωρΎ. δεῖ πρῶτον κοπιάν, ἃ ΘΥΔΤηΤηδ- 

{168} Βα Ὀὐοσ [ρ'8 5011 ραγυϊα!} δα νοοαῦ- 

δα ὈΥ ΠΟΥ, ΟἿ. ὃ ὅτ. 4, Ρ. 400: 50 

Ὑ δικβῆβια, ϑ'ιγύν. Οὐγἱέ. Ὗ ]. 1. Ρ. 155. 

ΤῈ6 οχ. ψπΐο ΥΠου δα ποθ, θη. 

Οὐυγορ. 1. 3. 5, ὁ δὸς πρῶτος πατὴρ τὰ 

.---.....-- 
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-“ς πὸ - “-- οι. 

ὠωντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβανειν. 

[2 ’ 9 ΄» 

νόει ὃ λέγω" δώσει γάρ σοι ὁ Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν. 7 
ἘΘΙΠΘΙΌΟΥ ΟἸγϊδὺ δηᾶ 
ἨΙΒ τϑϑιγυθοίϊοι ; 1 βα- 
ἴον ἴῃ ΗΝ ΟΌΒΡΘΙ ἴον 0Π|6 βαῖκα οὗ [π68 οἸθοῦ ; 

τεταγμένα... ποιεῖ, 18 ΒΌΓΘΙΥ ὙΕΥΥ αἰΐ- 

Τογθηῦ, θθίηρ' οὑνυΐουβ ἅμα 561} οχρὶα- 

πϑύουυ. Τὴη8 τηθδηΐηρ οἵ ὑπ6 ψογᾶβ 

ΒΘΘΙῺΒ5 ΒΕ ΠΟΙ ΘΠ ]Υ ΟἶΘαν 1ἔ ἃ 5110} 6πι- 

Πα 815 θ8 1αἰ4 οῃ κοπιῶντα (οὐχ ἁπλῶς 

Ὑεωργ. εἶπε ἀλλὰ τὸν κοπ., ΟἾΓΥΞΒ.), 

διὰ 1 πρῶτον (οοΥὐδί ΠΥ ποῦ “ἰα 46- 

ταῦτη,᾿ Οατοῦ.) θ6 γϑίθυγθα ο οὐποὺ ρδτ- 

ϊοϊ ραύουβ ; “ὉΠ ἑαδοιυγίηγ πα θα πη. 

(ποὺ {π6 1416 οπ6) οὐυρμῦ ἴο ρᾶιΐδκθ 

Πγβὺ (βίου 811 οὐυ8)ὺ οἵ ὑπ ἔγεῖῦβ :᾿ 

1ῦ 15. Β15 1Π 8116 8808 τσ ὺ (“16χ αὐθάδη 

παύαγεο, ΕἰΒῦ.) ἴπ σΟμΒθα 6 Π06 Οὗ Ε15 

κόπος. Τἴ κοπιῶντα ἃπὰ πρῶτον πιά ὈΘ6Π 

οτηϊ θα, τ σου ἤᾶνγθ θθθη ἃ ΤΠΘΓ8 

ΘΘΠΘΓᾺΙ ἃπὰ πποοπηθούθα βθηθπηθηῦ; 

ὑπεὶν ἸΠΒΘ ΟἹ ΠονγΘνο ὕσγηβ {π6 ἀ6- 

οἸαγαθίοη ᾿πῦο ἃπ πα γθοῦ Ἐρ δε 

ΟἸοβοῖν Ρᾶγ8}16] ὕο ὑϊπιαῦ οἵ νϑὺ. 5: “ὑπδῦ 

δὺθ]θῦθ οὔΪΥ στεφανοῦται "ΣΝ νομίμως 

ἀθλεῖ, οἷν ὑπ ᾿αβρθαπάμηδη ὙΠῸ 

κοπιᾷ πιὰ5 ὕπΠ6 ἤνβὺ οἱαῖτη οἱ ὅπ ἔγαἰύβ.᾽ 

Οη {᾿π ἀουϊναύϊοη, δα ᾿ηὔθ 510). 11}- 

Ῥ]1οα ἴῃ κοπ. (οὐχ ἁπλῶς τὸν κάμνοντα 

ἀλλὰ τὸν κοπτόμενον, (ἢ ΓΥ5.}, ΘΟΠ ΡΤ 

ΤΊ τϑὰ] α1ΠΠ- 

ΟαἸον 15. ἴῃ (0) ἐλ6 αρρίϊοαϊίοῃ : νοῦ 

ὅτ {πΠ6 καρποί ὃ ΟἸΘαΣν ποὺ ὑπ 6 βιρ- 

Ρουῦ ψ Π1Ο πιαβὺ θ6 οἵνϑη ὕο Τη1115 06 18 

(ΔΙο5}..), 85. Ὁπὶ8 σοῦ θ6. οι] ὐθ]ν 

116 ἰο πα οοηὐοχῦ ;-- ΠΟΥ ὑπ {γ15 

οὐ [ιἰ5. ἸᾶθουΣ πα ᾿πϑύγιιούϊο. ἡν Β]ΟΝ. 

δὺ Ῥδὰ] νγὰβ ἴο τϑὰρ ἴτοπιὶ ΤΊ Οὐ ΠΥ 

(Βδβηρ.), ποῦ {116 Βρι τι] οἹ ΓΒ νυ Β]ο ἢ 

Το ν πηραγύθα ὕο Οὔ ἃ Πα ννὰβ 

(0 5ιον ἢνθὺ ἴῃ ΠΙΠη561 (οοιηρ. Οτθο. 

Ν γββ, ἃρ. (Πσατη.),---- αὖ, ἃ5. {Ππ6 ὁοη- 

ὑαχὺ βθθη5 ἤο ΥΘαῦΐγθ ἃΠα Θυθῃ Βιι- 

οβὺ,-ττῦμθ δαύαγθ τουναρα (οοτηρ. στε- 

φανοῦται) ὙΏΪΟΝ ὑπ6 [ἈΠ] δηά 

[θοιΐουβ ὑρϑοθοῦ 158. ῬΓΘ- ΘΙ] ΘΏΟ]Υ ὕο 

τϑοθῖνα ἴῃ ὑπ ψψου]ὰ ὕο ΘΟΠ16 (ΘΟΙΏΡ. 

Μαῦ. γ. 12, ΧΙΧ, 21), ποῦ μου α8 

ποίεε οὗν ἱ 7 ἴην. ἵν. το. 

ΜΜνημόνευς ᾿Ϊησοῦν Χριστὸν ἐγήηγερ- ὃ 
1 ΠΟΥΘΥΘΥ ἡ͵16 ΘΠ τπιγ6, Ηθ Ψ11}] γουγασα 115. 

ΘΧοϊ απο ὑπδὺ ἃ ΙΒΊ Πο' ἔγοση ὕΠ 6 ΘσΠ ν 6 0- 

ΒΙ0Π οἵ 5οιι}8 (Ἑ πθοά., ἃπὰ Δρρυ. ὥὅγυ. 

«οσιολ]ς «Ὁ [{Ππαοὐύπαπλ 678], 

ΘΟΙΏΡ. Ἤλπιι) ἰο Ὅ6 ραᾶγίακθι οὗ 

ΘνῈπ ἴπ {π6 ρῬτθβθηῦ σου], 

7. νόει] “τγπαογδίαγια, ογά8ρ ἐΐ6 

μυθαμπίη ο7 1 τοῦ “ρϑυρθπάβ, ΒεζΖαὰ, 

οὐ “δἰΐθπαθ,᾽, Β6ῃρ'.,---ὐγϑηβίυϊοπβ οὗ 

νοέω ὙΠΙΟΒ απ ΒαναΪγ 6. βαβρβίδη- 

ὑϊαϊθα ἴῃ ὅπ6 Ν. Τ',, Ὀπὺ “η[6]11ρ6,᾽ 

γυΐα., Δϑδω) [1π06]Π108] ὄντ.» 88 

Εἶτ οοπίοχὺ ἀπ Ῥτθυδι ως τηθδηϊηρ᾽ οὗ 

{116 νου (888 θβρ. Βθοῖς, διὲδί. ϑιεοίθηί. 

11. 19. Ῥ- 56) Θνἱἀθηῦν γθααῖτθ : ἐπειδὴ 

αἰνιγματωδῶς πάντα εἶπε, τὰ τοῦ στρα- Ν 

τιώτου, τὰ τοῦ ἀθλητοῦ, τὰ τοῦ γεωρ- 

γοῦ, νόει φησί, ΤΠΘΟΡΒ. ΤπΠ6 γθδάϊης 

ἴῃ {Π6 [ὉΠ] ἱηρ οἰααθθ 15 ποῦ αὔθ 

οονίδϊη ; δῴη γὰρ κ.τ.Δ. (.1ἰ60.} ἀΘδθτν 88 

ΒΟΠ]Θ. ΘΟΠΒΙ ἀογαύϊοη. ο. ὑπ 6 ΡΥΪποῖρ]6, 

ΚΡῬΤΌΟΙΙνΙ ἰδούϊοηϊ ργεθϑύαῦ ἀράπα ;᾿ ὑπ 6 

ὉΠ ΟΙΔ] δυο ν [Α ΟἹ ΕΠ Ν] βθθιηβ 

ΠΙΟΥΤΘΥ ΘΙ 80. Οἰβθ ποῦν ὕο ρυθροπάθγαϊθ 

ἃ85 ὕο ἰθανθ 1 ΒοδυοθιΎ ἀέρι 16. Τῇ 

ἴ0 Ὀ6 τοὐαϊπθα, γαὶρ Τ]ΔΥ 6 ἰδίκθη ἴῃ 

105. πχοδϑὺ ΒΙΤΡ]6 ἃ πα] ῬΥΪΠΠΔΥῪ ΤηΘΔ ΠΡ, 

ΓΒΔ ΠΘ. ῬΥῸ ΤΘΌυ8. Θοπιραγαῦθ᾽ (ΚΊοῦΖ, 

“Ζ)έναν". ΝΟ]. 11. Ρ. 232, ΘΟΙΏΡ. ποία 

ον (ἰαΐ. 11. 6), ΟΥ̓, τηο 8 ῬΤΟΌΔΌΙΪν, ἰπ 

105 πιβῖια} αὐιγινηλεηἑαΐίυε βθπβα (1)6 ὟΥ., 

Ῥ 6116), ὕπ8 σοσημηδηα θοῖπρ ΘΧρ] αἰ πϑὰ 

υγ ὕΠ6 ῬγΆσοΥ. σύνεσιν] 
“φηναογδίαγεϊζη ; ϑοσογαϊηρ ἤο {π6 

βοιηθυῃαῦ δα θοταύο ἐδ ἤηϊύίοη οἵ Ββοὶς 

(διὲδί. Θεοίογῖ. ττ. 10, Ῥ. 6ο), {π6 ἔδουϊν 

Ὁ. ΒΊΟΝ γ8 τπθηὐα! ν ὩΡΡΥΘμΘμα ἀμα 

ΔΥΘ ΘΠΔΌ]Θα ο Ρ888 Ἰπαοτηθηῦ προ 

αὖ 15 Ρυθϑθηῦθα ἤο τι; ΘΟΠΡ. ποῦββ 

ου Πρ. ᾿ϊ. 4, ἃπα Βομαθονῦ, Οπδοῖλ. 

ἃ. Δοοίθ, ὃ 40, πούίθϑ, ΝΟ]. 11. Ρ. 345 

(64. 4). 

8, Μνημόνενεῖ ᾿“Βέαν ἐπ γοιηθην- 
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, 9 ΩΝ 3 , ’ ᾿ τ} 9 , 
μενον εκ νεκρῶν, ΕΚ σπερματος Δαυίδ, κατα τὸ ευναγγε- 

9 λιόν μου, ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡἧς κακοῦργος, 

ὀγαποθ;" ὮΘΓΘ. ΟΥΪΥ ΜΠ δῃ ἃσο. Ρε7- 

βϑοηπί: ἰὖ 15 ουπά νι δὴ 8οο. τΕΐ, 

Μδύθμῃ. χνὶ. 9, τ ΤΠ6585. 11, 9, ον. 

ΧΥΪΠ. 5, θαῦ ΠΙΟΓΘ ΘΟΠΙΠΟΏΪΥ Ὁ ἃ 

σοηϊθῖνθ. ΤῊ αἰβυμπούϊοι θούνθθῃ ὑμ6 

ὕνγο οα565. 56 615 ὅο 6, ὑπαὺ νι {Π6 

φέῃ. ὕπθ πηθϑηϊηρ' 18. ΒΠΩΡΙΥ “ἴο τοὸ- 

ΤΩΘΙΏ ΠΟΥ, ὕπ6 ομ]θοῦ Ῥϑίπρ' Ῥϑυύπδρ5 

.Ἰ τοσαγθα ἃ5. ὑπαῦ 7γοην ὑγΒ]Ὸ ἢ, ἃ5. 1ῦ 

ὙΕ61 6, ᾧΠ6 ΤΠΘΙΠΟΥΥ Θιηδηδῦθθ (600Π)Ρ. 

ΓΠ)οΠ8145. (ὐν. ὃ 451. σ0)ὺ᾽; μι ὑΠ6 

αὐοιι8. ὉΠ τηϑϑμηρ 15 ταῦμου ὑο “ΚΘαρ 

.1π ΤΠ ΘΙ Ὀγῶποο,᾿ “ ὕο θῶ ἴπ τηϊηα 

5866 ΠΟΙ, ΟἹ. ὃ 30. το; Ρ. 184, δηα 

ΘΟΙΡ. ΒΘ ΠΔΓΑΥ, Θ΄ γ1υ. 111. 51, Ὁ. 177. 

ΤΠ οχπογίαθίοη ἄοθβ ποὺ 586ηὶ 4ορ- 

τη8 1108] (πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς ἀποτεινό- 

μενος, ΟἸτΥ8.; Ἐ)50.}, ΠΟΥ Θυϑὴ αἰ ΘΟ Υ 

πογξαξοῦυ (᾿τθοουάδτθ, ἰδ τῦ ΒΘ] ΆΤῸ,᾿ 

[Β6ηρ.), δαῦ ἰηὐομαθα ὑο Θοη80186 ἃπά 
Θηοοῦγαρο, ΤΊ τγὰ5 ὕο ὕαΚθ οου- 

τῶσο, ὈῪ ἀνθ! ]Πηρ οα ὑΠ|6 νἱούου Υ ΟΥ̓ ΘΥ 

ἀθαῦῃ πὰ {π6 οίουυ οἵ μῖβ Μαβίοσ, -- 

118. Μδαβίθυ γγῆο0 νγὰβ Ρ]θαββα ἰο 55. 16 

᾿παθθα τη 5 παῦθτθ, γϑῦ οδιη6, 88 ὕΠ6 

ψοτα οὗ Ῥγοιηϊβα μδα ἀθοϊαγθά, οὗ {Π6 

ΚΙΠΡῚΥ 5664 οὗ Παν]ά. 

ἐγηγερμ.- ἐκ νεκρῶν τηυβῦ ΟὈν Ιου 5]Υ θ6 

οοηπρούθα ἱπηπηθα!αύοὶν Ὁ} Ἵ. Χ,; 

ποῦ, “ὑμαὺ Ηδ νγὰβ ταϊβϑα, ὦο., δ αἵ. 

Αὐὐῃ., ΑἸΗ (ὧν ἴο6.), θαῦ “α8 οποῬ»αΐϑειῖ,᾽ 

ἄς. (οὐκ. “αὐτβαπδηδ.᾽); ΘΟΙΏΡΆΓΘ 

ὙΝ ΠΘΡ, 6. ὃ 45. 4, Ρ- 309, ἃπα 588 

ΑἸΙογτα ον 1 «]ολη ἵν. 2, Ὀαὺ οογγθοῦ 

ἘΡΥΠΉΔΥΥ ἡ Πα ὁ ΒΘΟΟΠΔΥ  Ἰηἴο ὁ“ 56- 

ΟΠ ἤΔΡῪ ᾽ ἃηα “οΥ γγ ἡ (Ποπ δ] 45 ΟἹ. 

5. 417). Οπἡ {6 886 οἵ {Π6 Ῥεγξοοῦ 

(ἐγηγερμ ) ἴῃ ὑμπ|8 πα οὔμου θυθηῦβ ἴῃ 

οἷν Το 5. 116. ἃ5. τηϑυ]εῖηρ' ὑΠ 6 1 Ῥ6Υ- 

τηδηθηῦ Ομαγϑοῦύθυ, 5866 ασθθῃ, (), Ρ. 22. 

ἐκ σπέρματος Δαυίδ] 5011. γενόμενον, 
ποῦ τὸν γενόμενον, 1) 6 Υ. ΤΠ τηϑδη- 

ἴηρ' οἵ {Π18 οἴδαβθ, ὑππι5. Ῥ]Δ 666 (ΔΡΡΥ. 

αὶ θἢ πυααϊθ ΘΠ 8515) οαὐ οὗἩ 105. πὰ- 

θΌΥΆ] οὐθυ, οδῃ ΟΠΪΥ Ὀ6 ΡΓΟΡΟΙΥ πη- 

ἀουβύοοα ὈΥ͂ σομηρδυῖπρ Βοῖη. 1. 3. 

Ετοπὶ ὑπαῦὺ ρᾶββαρσα 1 ννου]α βϑοτὴ ἐπαῦ 

10 σλη ΠΘΓΘ ΒΟΔΓΟΘΙΥ 6 ἰπὐθπάθα ἴοὸ 

Ῥοϊηὺ ὕο ΟἸτὶβῦ τ ΪΥ ἢ. ὑπ6 5146 οἵ 

ἨΪΒ Βυμηδη πδίατγ (Μ5}.), ἃπα 85 ἃ 

Ῥᾶγθ δη  Π 6515 ἐο ἐγηγερμ. : ταῖιο ἢ 1655 

ἢδ5 1 ΔΩΥ Τοΐευθηοθ ἴο ουγτοηῦ 1)006- 

ὑϊδὺ ἀοούτποα (0) 6 ὟΥ., Βαῦν, δαβίο- 

γαϊδν. Ὁ. 102). Τῦ ροϊπίβ ᾿π4684, ἃ5 

ὑπ οοπίοχὺ πού βυρροβίθ, 8πα {Π86 

ΟΣ 5 κατα σάρκα ἴῃ ΠοΟΠ,. ἦ. 6. ΒΒθ1α 

ἴο Τομά εν οονίαϊπ, ἰο ΟΠ εἰδὺ β ἡπμηλναῖι 

πϑῦμπνθ, Ραῦ 10 ροϊηὺβ ὕο 10 αὖ 0Π|6 58:16 

ὑϊπη6 ἃ5 ἀθυῖνϑα ὉΠγρο οἢ ὑπ6 ογθαΐθϑῦ 

οὗ 15ι86} 5 Κίηρβ, πὰ δ5 ἴῃ ὕπ6 ἔμ1Π]- 

τηθηῦ οἵ {π8 βιγα ψογὰ οἵ Ῥγόρῇθου, 

76Γ. ΧΧΙΪ. 5, Μδύίῃ. χχὶϊ. 42, Φ ὁ .πη νἹ]. 

42; 8566 ΔΥΊθβῖηρ. ὁγὲ ἰο0., ὙΥ 10 118 ὙΘΡΥ͂ 

ΔΌΪΥ δ᾽ οί αύθα ἐπ6 ἔοτοθ ὡπᾶ ταθᾶπ- 

1η6᾽ οἵ {Π18 οἰαιιδθ. 

κατὰ τὸ εὐαγγ. μου] “ αοοογαζης 0 Ἠλν 

(Τοβροῖ,᾽ 1. 6. “ὍὉΠ8 ΟΟ5ρ61 δηὐναβίθα ο 

Π16 ὅο ῬυΘΔΟἢ,᾽ τὸ εὐαγγέλ. ὃ εὐαγγελί- 

ἕομαι, τ ΟοΥ. χν. 1, Θοπηρ. ἔοτη. 11. τύ, 

ΧΥΪ. 25; “5ιππι ΔρΡΡΘΙαῦ ταὐϊομθ τηϊ- 

τἰβίθι, αν. οὐ Κοην. ᾿. τό. Τπ6 

ΤΘΠΙδΓς οὗ «΄Θγοῖηθ, “ ααοὐϊοβοαπατιθ ἴῃ 

δρ βῦοἹβ δὰ ἀἸοῖῦ Ῥϑα]αΒ Ἰαχύα ονδῃρ, 

τηθαση 46 Τμποε βιρτϊποαῦ νο]ατηΐῃθ,᾽ 

πούϊορα ΡΥ ΕἈΡνιοῖαΒ (Οὐά. 4 ροῦν. Ν.Ὑ. 

Ῥ. 372), ἃπ4 " Ποῖθ Ῥγοββθα ὈΥ ΒδυΣ 

(αβέογαϊδν. Ρ. 90), οδπποῦ 6 580- 

βυπὐϊαῦεα, ΤΠΘΥΘ ἡϊαν 6 ἃΠπ ΔΙ] βίο. 

ἴο ὑπὸ τινὲς ἕτερα εὐαγγελιζόμενοι, 

ΤΠΘΟΡἢ., θαῦ 1Ὁ ᾿θγθ ΒΟ Ο ΘΙ Υ ΒΘΘΙῚΒ 

1ηὐθηα6ά. 

9. ἐν ᾧ] “ὧι υὐγιίοῖι,᾽ ἃ5. 0Π|6 οὔ οἷᾺ] 
ΒΡΠΘΓΘ οἵ δούϊομ, 5601]. “ἴπ απὸ ργῷα]- 

οαπάο,᾽ ΜΌ]]οΓ,--ττοῦ, “οη δοοοσηῦ οὗ 

νΠοἢ,᾿ ΒΘ 2: ΟΡ. Βοπι. ἷ, 0), 

2. ὍοΥ, χ' ἴ4, ῬὨΠΠ ἀν..2. ΝΥ ΙΘΒΙΠΡῈΣ 

Πθδἰ θα Ὁ] ΠΡῚ. ΡΥΌΡΟΒῸΒ ἴο τοί ἐν ᾧ ἰο 

ΟὨεῖβῦ ; ΒΌ6ἢ ἃ Θοηδύγ οὕ] 18 Οἱ ΘΟΌΓΒΘ 

ῬΟΒΒ10]6 (θοιαρ. ἘΡΙ. ἵν. 1), Ραὺ ἴῃ- 

γΟΪν 5 ἃ ἀδβρανῦύαγθ ἔγοια ὕΠπ6 οὐ ΠΥ 
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ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται. διὰ τοῦτο πάντα τὸ 
ς ’ὔ δ Α 3 ’ [2 Α 9 Α ’ ’ 

ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύυ- 

Τα] οὗ οοπποχίου, ΜΠ Ϊο 065 ποὺ 

566} Τϑατὶνθα Ὀγ ὑπ6 οοπίοχῦ. 

μέχρι δεσμ.] “Ἔὐοη, εὐγιέο ὑογα5," ΑΠΠ. ; 

οοΙηρΡ. ῬΏ]]. 11. 8, μέχρι θανάτον, ΗΘ". 

ΧΙΪ, 4, μέχρις αἵματος. ΤΊ αἀἰδυϊηούϊομ 

βΡεύνψθθῃ μέχρι ἃπα ἄχρι, ὑτροᾶὰ ὈγῪ 

Τιθτηδηπ, ϑψηοτ. 1. Ῥ. 34, ΔΟΘΟΥΆΙΠρ' 

ἴο ψΒΪΟὴ “1π ἄχρι οορὶύδίαν ῥοὐ 581- 

ΤῆτΠ] Ὀούμπτη ὑθιηριιβ [αὐιέ6], ἴῃ μέχρι 

Ῥούββιτηιπη ἢΠ 5. ὑθ ΡΟΥῚΒ. [δι αὐ]. 

ἴῃ απὸ Δ᾽1αυ1ἃ ἔδούμπμη οϑῦ,᾿ ᾿ἱπάθροπά- 

ΘΏΟΥ οἵ Ὀθίπρ' ΔΡΡΥ. Θχϑοῦυ αὖ νδ11- 

ΔΠ0Θ ὙΠ} {πΠ6 γοβρθοῦϊνο ἀθυϊνϑίϊοιβ 

[οοππροίβα ἢ ἀκρός, μακρός, 8586 )ο- 

π8]45. Ογαΐψί. δ. 1811, ᾿ὰ5. θθθὴ {ὉΠῚ Υ 

αἰβργονϑα ὃν ΒυῖύΖ. Ζοην. γ. 14, ΟἹ. 1. 

Ῥ.-. 8308, ποθ. Τὴ6 ΟΥ̓ τΘΑΒΟΠ}}]6 

"διὰ ῃϑύατα! αἰδυϊπούϊοι ἰ5 ὑπαῦ 5ὰρ- 

(5656 ὈΥ ἀογ ναύϊομ, νὶΖ. ὑπωὺ ἄχρι, ἴῃ 

ΒΟΙΩΘ ῬΑΒΒΑΡΈΒ, ΒΘ 15. ὕὅο0 ῬΥΘΒΕΓΨΘ 81 

ΠΣ ΤΣ μέχρι δ. οχίεηϑῖνα γΘίθυθ μη ο9 

(566 εβρ. Κ]ούζ, 72 εναγ". Ὗ' ο]. 11. Ρ. 225); 

γοῦ 501] πιϑᾶσ!8 50 ἴδι' σοπύγαν 65 015, 

ὑπαῦ ἐπ τϑὰ] αι θγθηοθ Ὀθύμψεθῃ {Π|8 

ῬΆΡΌΙΟΙΟΒ ΒΕΘΙῚΒ ΟἸ]Υ ὕο ΘΟμδβίϑῦ ἴῃ {}}18, 

{πὰὺ ἄχρι 18 αἰδο δὴ δάνθ, μέχρι ποὺ 

50; ὑβαῦ μέχρις οὗ 15 αβρεὰ ΜΙ ἃ σ6η. 

(δια. γέρον. Νο. 251), θαῦ ποῦ 80 

ἄχρις οὗ; διὰ βμδ]γ, ὑμαῦ ὑπ6 ομ6 

ΟΟΟῸΥΒ π᾿ οογύαϊπ [ΟΥΠῚ 1188 ἸΉΟΥΘ ἴτ6- 

μιμονιν ὑμδη {Π|6 οὔμϑι, δηα γϑῦ {πδῦ 

1118. ἀρδῖῃ ΒΘΘΊῺΒ. ΟἿΪΥ ἔα Υ τοΐθρΡα 8 

Ὅο ὕπ6 “ἀδι18 Βουῖ θη] οἵ ὕπ6 δαύπον. 

ΤῊ ποῖβ οὗ ΕυιύΖσβοιιθ, ἤοην. ἰ.6., ἢ 

ὑῃ686 Ῥδυῦο165, ἃ πα ὑπ᾿ σοοα ἀγΌ1016. ὈῪ 

ΚΊοίΖ, 2ευαν. ΝΟ]. 11. Ρ. 224---231, 

ψ111 θοῦ τορὰν ὑΐπ8 ὑγσοι}]8 οὗ οοπβιυ]ῦ- 

δὐϊοη. 

κακοῦργος] “ὦ ηιαϊοίαοίογ,᾽ ΟἸῪ ΠΘΓΘ 

Δη4 Ταῦ ΧΧΙ. 32, 33, 390. [ὑ 6ῃ- 

Ππδποθθ ὑπ ρυθοθάϊηρ γον β τὰ τῶν 

κακούργων ὑπομένω πάθη, Το. : ὕΠ6γ8 

ΤΑῚ ΡῈ ὕοο ρέγἼαρ8 ὃ ῬΔΙΡΓΟΠΟΠΊΔΒΙδ, 

κακοπαθ. κακοῦρ., “ταῦ ρδύϊοι ἰδη- 

ααδτη πη] οδούοτ,᾿ Εὐϑύ, 

οὐ δέδεται] “ὦ ποὲ (μΠ85 ποὺ θβεη ἃπα 
15. ποῦ) δοιυπα ;᾽ τὶνῃ ονιἀθηῦ 8] πβῖοι 

(ΡῈ. ῬᾶγοποπΊδβίδτη) ἤο ὑπ6 Ῥυθοθαϊηρ 

δεσμών. ΤΠ τϑίθγθποθ τηπϑὺ ποῦ "6 

Τμηϊῦθα ἤο ὑΠ6 Α ροβύ!θ᾽ 5 ραυύϊοαϊαν θᾶ 56 

(δεσμοῦνται αἱ χεῖρες, ἀλλ᾽ οὐχ ἡ γλῶτ- 

τα, ΟἾγυ5. ; “ὑπὶ8 Βαῦῃ ποὺ τϑβύγαϊπθά 

Τὴ8 ἴῃ ΠΉΪη6 ΟΠ οΘ,᾿ Ηδτηπη.), αὐ ΒΕΘΙη5 

Ῥδυ θοῦ ρόποσα!, νι μθῦμον ἴῃ τοίου- 

ΘΏ66 ἴο ΠΙΠ56]Ε οὐ οὔπιθιβ, ἡμῶν δεδε- 

μένων λέλυται καὶ τρέχει, ΤΠ ΦΟΡΆ. ; 

ΘοΙηΡ. ῬΆ]] 1. 12, ΤῊΒ [1] δάνογβα- 

ἀϊνθ ἴογοθ οἵ ἀλλά, “ γεί, γιονογ οἴ 688," 

τηπδὺ ποῦ 6 ᾿Ἰοῦ πππουϊοθα ; ΟΘΟΙΏΡ. 

ΊοίΖ, Ζουαν. Υ ΟἹ]. τι. Ὁ. 3. 

το. διὰ τοῦτο] Ξ'ΟΆΓΟΘΙΥ “ ααΐὰ τη 

ψὶποῦο νη ] τη ΟΡ ,᾽ ΒΘηρ., 50}}} 

1655 ἃ πλεονασμὸς ἑβραϊκός, Οοταν, Ὀὺ 

ΤΑΌΠΟΥ, “}γὴορί6)" ἰνος, 1ὰ οϑὺ, ταὖ βνδη- 

Θο] τὴ αἰββθυαπϑῦασ, αὖ νογρατη 1) 6] 

οατγταῦ οὖ ον Ποούατν,᾿ Ἐβύ,, ὑπ6 πϑσὰἃ- 

{ἶνϑ βύαθθιηθηῦὺ οὐ δέδεται θοϊπρ' ὑγθαύθά 

ἃ 5 11 ἴῦ πδὰ θθθη ἃ ροβέἐζυα βυαδθτηθηῦ 

οὗ {πΠ6 προκοπὴ οὗ πΠ6 ο5ρε]. Ἠδνίηρ 

τηθηὐομθα 0Π6 θΟΠα5 νυ Π1Ο ἢ ἢΪ5 ΡΥ ΘΔ ἢ- 

ἴηρ' πΠαα δηθα]]θ οἡ. Πΐιη, 6 8145 ψν10} 

που Θαβίησ' ΘΙ Π8.5815, πάντα ὑπομένω ; 

Ῥοπαβ, --- θῶ 811] ὑλιϊηρβ, βυ θγιπρδ, 

ἀθαῦ: 8586 Αοίβ Χχὶ. 13. 

ὑπομένω] “ ὁπαιυ)6, “8ιιϑέαϊη,᾽ “508- 

ἐϊπ60,᾽ Ὗ αἱρ'.,----ποῦ δχδοῦν “ΔΤ 60Π}- 

τϑηῦ ὕο ΒΞ δηυυίηρ,᾿ Ρ6118 (πάσχω, 

ΟἸγγ5.), 85. 18 ὕοο τη πο ΟὈβοαγοβ ὑΠ 6 

ΠΟΙΠῚ8] τηθϑμΐπρ οἵ ὑπομ. ἴῃ ὑπ6 Ν., Τ'., 

ν ΠΙΟἢ 15. ταῦμον ὑμπαὺ οὗ ἃ Ὀγᾶνθ Ὀθδγ- 

ἴῃρ' ΠΡ ἀρδϊηϑῦ βαἢθυῖ πη ρβ (΄ Δι᾿ μλττὴ ἴῃ 

Ῥουθσθπαο βΒιιβύϊποῦ,᾿ ΤΙύπη. ϑψηοη. 1. 

Ῥ.- 194, 8686 ΤΡομοῖ, ϑψηοη. Ῥατύ 11. 

δ 2) ὑπδῃ ἃ Τῆθ6γΓ6 ἴϑιηθ ἃΠα ρϑββῖνθ 

Βα ουαποθ (ἀνέχεσθαι) οἵ ὕπδπι; 566 

ῬοΙονν, νθυ. 12, οιη. χὶϊ. 12, «8168 Ἰ. 

12, 8]., ἃ οοπίγαβὺ ἀνεχόμεθα, τ (ΟΥ. 

ἵν. 12 (ὑπέσχον, ῬΒΔ]πὶ ΙΧΧΧΙΧ, 51), 

ὙΠΘΙΘ ἃ τηθοὶς Βα θυ] ηρ' 15 ᾿ηὐθ 664] ἰο 

"6 5} 6οίδ! ν ἀδριοίθα. ὥνθπ ἴπ ὑμ 6 

ἀια. ἘΞ: 

ΕἸ 5 -- 
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11 χωσιν τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου. πιστὸς 
ε ’ 9 ( , Α ’ 3 

12 Ὁ λογος" εἰ γὰρ συναπεθανομεν, καὶ συνζήσομεν' "εἰ 

οα86 οὗ παιδεία, {π6 ΟΠ τ δύϊαη ὑπομένει 

(Η 60. χὶϊ. 7. 1.66., οοτηρ. τ Ῥϑῦ. 11, 20), 

10 15. ὅο θ6 ὑπ6 δπάυνδηοθ οὗ ἃ αυϊοὶς 

Πα Πινίηρ, ποῦ 66 Ραββί ΘΠ 85 οὗ ἃ 

ἀρδά πα [δ] ρ1655 βοι]. ΤΠὰ5 ὑπθπ 

0Π6 τηραπίηρ' δδϑῖσπιθα ἰο ὑπομονὴ ὈΥ͂ 

Ἤδαβα, Τλδοῖ. ΟἸνόδί, τν. 2ο, Δ΄ οΪ. 11. 

Ῥ-. 223, 88 1ύβ. ρηἼηναν οτι 6, νἷζ. “1ὰ Βοιι- 

τη ἰϑβίομ Ρατθ οὖ β'πὴρ]6 αἰ δοσθρύθ ἴδ 

ἀουΪΘαΓ,᾿ ΒΘΘΙῚΒ. ΟΟΥ ΔΙ ΠΥ ὕοο ῥαβϑῦνο, 

ὉΠ 15 τπορθονϑ ποῦ Βυθδύδηὐαὐθα ὈΥ͂ 

0868 οὀχχ. δα αοβᾶ, οιη. νἹ]. 25; ΧΥ. 4, 

2 Οὐου. '. 6 ; 5866 Μϑυεγοῦν 1 (001. ΧΙ]. 7, 

Εν. ἤοην. Ν᾽]. 1. Ρ. 258. 

τοὺς ἐκλεκτούς] “ἐλ οἰοοί,᾽ ὕΠ058 ὙΠΟ 

ΟΘοά ἴῃ Ηἰβ ᾿πῆπηῖΐθ τπθτοῦυ, πα ἴῃ 8ο- 

οοτάδμοθ τὶν ὑπΠ6 ΘΟυη561]5 οἵ Ηἴβ 

« ψοϊαπύδβ ΠΡ στ μηδ, πα 5 ὈΘΘη Ρ]ΘαΒθα 

ἐκλέξασθαι; 8566 ποίεθβ οἷν Κ}»]ν. 1. 4. 

ΤΉΘΓΘ ΔΡΡΘαΓΒ ΠῸ τϑᾶβοη ψΠδύθνθι ἴον 

ΔοΥΒ Π᾿πα 1 ρ᾽ ὑπ6 ἐκλεκτοὶ ὕο ὕΠο56 0 

μδᾷ ποὺ γεῦ τϑοϑῖνϑα {πΠ6 τηβββᾶρθ οὗ 

ὑπ6 Θοβρεὶ (Π6 ΝΥ.), “ααἱ δάϊπο δὰ 

ΟἸτΙβυ ον] βαπῦ Δα ἀποθπαϊ (ΔΙ 6 ποῖ. 

80. Ῥο]. ϑγ).), δα 501} 1685 ἴου' σοη- 

Ππῖπο Ὁ ὅο ὕποβθ ψο0 πα Αἰγθδαν 

τϑοοϊνοα 10 (ατοῦ.): ᾧπ συϑίθβγθποθ 15 

ῬΘυ ΘΟ Θθηθγ], ὑἰτηθ]θβθ, ἃη ὩηΓΘ- 

δυσιοῦθα, Οπ δ Ῥδυ]}8 ιι88 οἵ ἐκλεκ- 

τοί, οοτηρ. Πδβιιββ, Τ)δοί. (")μγ6ί. τν. τ., 

ΟἹ]. 11. Ρ. 133. 

“ἐμομ ἰοο,᾽ ὉΠΟΥ͂ 88 Ὑ76}1 ἃΒ. 1; ὡς καὶ 

ἡμεῖς" καὶ γὰρ καὶ ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐξελέξ- 

ατο, ΟἸγυβ. Τὴ6 τϑΐθγθποθ δἀνοοαύθα 

Ὁν 106 Ὗ., “ΠΟΥ ἃ5 ν96}} ἃ5 ὑποβ8 80 

Δἰτοδαν Ὀ6]Ϊθνθ,᾽ ΒΘΘΙῚ8. Θαυ α  ]Υ ἀ- 

ΦΘΏΔΌ 16, -- οὐ ὑπ|5 στοπηά, ὑπαὺ τῦ ψου]ά 

ΠΏΡΙΥ ὃ Κἰπα οἵ οοπύγαδὺ θθύνγθθῃ ὑ6 

πιστοὶ ἀμ ἐκλεκτοί; ΜΉ ΘΓΘαΘ ὑΠ6 πι- 

στοί, ΔΒ ΥΙΘΒΙΠΟῸΥ [ἈἸΓΪΥ ΟΌΒΘΡνΘ8, 

ταῦβὺ οὺπ Ὅ6 δἃπηά τοηιδϊη ἐκλεκτοί. 

ΤΠῊ6 ὑδοὶῦ τϑίθγθποθ οἵ π6 Αροβί]8 ἴο 

Πΐτηβ6 1 ἀοο8 ποὺ ἰηγοῖνθ ὕθυμηβ οἵ 

στοαῦθι ἀββασαποθ ὕπδη {π᾿ ἀαὐθ οὗ {Π6 

καὶ αὐτοί] 

ἘΡ. διπά 105. Ἰαπραδσθ 65 θυνμθγθ (οἷ. 

ἶν. 8) ἔ}}Ὺ ννισϑηῦ. 

τῆς ἐν Χρ. 1.1 Ετηρ ιαῖῖο ; τῆς ὄντως 

σωτηρίας, ΟἾγγ5. Οπ {π6 886 οὗ {π6 

ΔΥΌ616, 5686 πούββ οἡ Οἢ. 1. 13. 

μετὰ δόξης αἰων. 15 Δρρεπαρά ἰο σωτη- 

ρία, ἀπ, 116 βοῦν! ηρ ὕο ΘηΠᾶΠΟΘ 1, 

ΔΙ5Ὸ ἸΩΆΒ ἰὉ ἃ5. ἴῃ 15 Ὠϊσποοῦ δπᾶ 

σοϊηρ]ο οϑῦ τα! σαύϊομπ ὈΘ]οπσὶπρ' ὕο ὑπ 8 

Ζιίια ουϊὰ ; ἡ ὄντως δόξα ἐν οὐρα- 

νοῖς ἐστιν, Οἢτγ5. μὰ ὕπ6ῃ, που ρ ἢ 

{ποῖ ψογθ Βα δυηρα ἴῃ ὑΠ15 ψνου]ά, 

ὑπογθ νγὰβ πῃ {Π6 ψου]α ὕο Θοτλθ βαϊνᾶ- 

ὕϊοι ἃ πα οἹοΓΥ. 

11. πιστὸς ὁ λόγος] “ 7) αὐϊλ ζιυϊ 18 

ἐΐι6 ϑαγίη :" ΘΟΙΏΡΆΓΘ πούθβ οὐ 1 7]Ἴην. 

1.15. ΗρΙθ, ἃΒ ἴπ 1 Τιη. ἴν. 9, {18 

ιι88 οἵ γὰρ ἴῃ {π86 [Ό]]ουηρ Οἴααδ6 

ΒΘΟΙῚ5 ο βυσσοοῦ ἃ ΤΘίθυΘ ποθ ὕο Π6 

γερο, νουὰβ; πιστ. ὁ λόγ. ποῖος : 

ὅτι 

σωτηρίας ἐπιτεύξονται, ΓΉΘΟΡΙ. ἴεν 

ΟἸγν5.; 5Πη]Π| Υ]Ὺ (σα. Τῇ ἢ 

ἩυὉ]., 1,60, 81.. π6 ἴογπηιῖα Ὀ6. Τα- 

ἔουτθα ἰο ψπαῦ ΤῸ] ν5, ὑπ 6. ῬΓΟΡΕΣ 

ἔοτοθ οἵ γὰρ σἂ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ὈΘ τηδὶῃ- 

ἰαϊποα : ον ἴῃ 105. τηοϑδῦ ἀθοϊθα]Υ 

δα) ρἰαγιαΐον", τιϑ88, ὑπ. ΘοποΙ αδῖνθ ἴοθοο 

(6 ἄρα ρμροτύϊομ, 566 ΚΙοῦζ, ένα». 

0]. τι. Ῥ- 232), Ὁποιρὴ βαρογαϊπαῦθα 

ἰο ὑπ6 αἰδυιηδύίνθ, 15. ΠΥΘΟΙ͂ 50. 60Π|- 

Ῥ] οὔθ! ορβουνθα (“ν] ο]]οού,’ ῬΕ116, “πϊ- 

τη ΓΙ Π1,᾿ 1260) ἃ 5 ταιϑὺ 06 ὑπ6 6ᾶ56 ἴῃ 

{Π6 ργθβϑηῦ Ῥδββασθ. 

ποὐϊορα Ὀγ [)6 ὟΝ., ὑπ᾿ τι88 οἵ γὰρ νγὰβ 

οἱ ἐκλεκτοὶ ἐνδόξου καὶ αἰωνίου 

βαυσοοοίθα Ὀγν ὑπ6 Ῥγθοθάϊηρ' οὕτως, θ6-| 559ὃ 5 3, 

β'4θο. ὑπ σϑϑαϊηρ 15. ἀουθύζα! ; 560 

Κάμπϑι οα θη. 7θην. τ. 1. 6. 

εἰ γὰρ κιτ.λ.1 Τὸ μὲδ Ὀθθη δϑβου θα ὈΥ͂ 
Μαπίου) Ολ δι. ο68. Ὁ. 20), Μί8δοῖς, 

Οὐπυ., 8]., ὑπαῦ ὑπὸ ἰαὐδθν ραυῦ οὗ 

6815, πα 0π6 ΨΠΟ]6 οὗ ὑπ6 ὕννο ΤΌ]ΠΠον- 

ἴῃ γϑύβθϑ 8.6 ὕδίκθη ἔγοτα βοῖηθ ΟΠ τῖΒ- 

ὑϊαιι γηθ. ΤΠουρῖι ὑπ αἰ ΠΟΥΪῪ 

Τὰ Μῦν 1: τὸ, 

ΤΣ 
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ς ’ Α τὴ πὶ [2 τ - 

υπομένομεν, Και συνβασιλεύσομεν» ει ἀρνησόμεθα, κακει- 

ς᾽ ἘΠῚ κΖ᾿ 9 . “ ἶ 5 λ κι . 
νος ἀρνήσεται η μας" εε ἀπιστουμεν, εκεινος πιστος 12 

’ ς , Ν ε ᾿ 3 , 

μένει" ἀρνήσασθαι γὰρ εαὐυτὸν οὐ δύναται. 

ὙΠ ἐπ πλῖοα] ομαγδοῦθ οὗ ὑπ οἴδυβεβ. ππηΐοη μὴ Ηΐ ἴῃ Ἠΐ5 ἀθαῦῃ, νν8 

(386. ὑπ διυυϑησθιηθηὺ ἴῃ Δίδοϊς, ο 5881] Ποϑγθαΐθο βῆδτ σὶρ Ηϊ ΗΙβ 

ΠΟΥγΘ ΘΙ ΘΓΓΟΠΘΟΙΙΒΙΥ ποῖ 65 ὑπ ἢνδὺ 11{8 : οοιηρ. ῬὮ]]. 11]. το. 

γὰρ ἴῃ {μ6 αποὐύεαίϊοη), δπμα ὑῃ6 ἃρρᾶ- 12. εἰ ὑπομένομεν] “17 ι0υ6 ογυάτιν,᾿᾽ 

γοηῦ ΟΟΟΌΤΓΘΠΟΘ Οἵ ἃ ΠΟΘΙ Βρθοῖηθη 5011. ψ 1} Ηΐπι; Ρῥγαϑοηῦ : {Π|5 σγὰϑ ἃ 

ἴῃ τ Τίτη. 111. τύ, οονύαι η]ν ἴωνοῦσ βὰοΒ. σοπύϊπτίηρ' βύαίθ. Οἱ {Π6 τηϑδηΐῃρ' οἵ 

ὃι ΒΡΡΟΒιἐΙοη ; 5011] 0π6 ἀτρατηθηἑαῦθῖνα ὑπομένειν, 5886 πούδθ5 ΟἹ Υ61. [Ο.Ψ 

γὰρ (Παοληι., 1 Ἴδο]ι., νυλῦ]ν 411 Ὁ886 τπ- καὶ συνβασιλεύσομεν] “τὸ δμαϊί αἷ5ο 

οἷα! ΜΗ. [ΡτΌΡΌ]Υ Α] οχοθρὺ Κὰλ γοΐψη εὐὐέ, (Πἑηι) ;) οχύθμβίοπ οἵ {Π6 

ἴῃ ΨΥ. 13 ΒΘΘΠῚΒ 80 δ Ορροβϑά ὕο 6 φγθνίουβ ἰ4θὰ συνζήσομ. ; ποῦ ΟὨΪΥ 588} 

Βγτηηδ] οπδιγδούθγ οἵ ὑπ6 απούαϊ!οη ἃ8 νν8 ᾿ἴνθ, θυὺ ͵βθὸ Ὀ6 Κίπρβ νι ΗΠ] ; 

ἴο Ιθᾶγ8 0Π6 Βα ρροβι οι νουῪ ἀοα θυ]. οοτηρ. ἤοπι. ν. 17, 1]. 17, Εδν. 1. 6. 

0 15. ποῦ ποὐύϊοϑα 1π Βδιη8.011.}8 4η- Συνβασ. 15. ΟὨΪΥ ἃ δὶς λεγόμ. ἴῃ Ν. Τ'., 

ἐμοίογίο, Υ' Ο]. 1. Ῥ. 33, ΒΟΥ ἰῦ γγο] ἃ οι ἀπᾶ τ ον. ἵν. 8; δοῖηρ. ῬοΪγα. 

- ΒΟΔΙΌΘΙΥ Πᾶν Ὀ66 οτη θα 1 Ὁπ6 ἢγ- ρλίϊ. 5. εἰ ἀρνησόμεθα] “15}) 

ΡΟ 6815. πα ποῦ βθϑιηθα πηὔθηϑ Ὁ ]6, αὐ δαί ἀοημ (Ητηι),᾿---- «αὐ Τλοῦο, δαῦ 

εἰ συναπεθάνομεν] “(7 τὸ αἰἱοώ εὐἱϊ, γονῦο, αὖ οὐΐδμη 5:16 πύϊο,᾽ Εἰ. ; Θοτηρ. 
(ΜΙ): τ σὺν ΟὈνΙΟ ΒΙΥ τοῖθυβ ο Μη. χ. 32, 32: οὐκ ἐν τοῖς χρηστοῖς 

Χρ. Ἴησ. νϑῖ. το. ἼΠ6 ἀθαΐῃ ἢθγθ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἐναντίοις αἱ 

ΔΠΠὰἀ64 ὅο τητϑῦ, ἴπ δΔοοονάδηοθ νυ ἀμοιβαί, ΟἸγγ5. ΤῊ ζμμι))6 ΘΟΠΥΘΥ5 

ὑπὸ οοπίθχύ, θ6 βί πρὶν ὁ διὰ παθημά- {πΠ6 Ιάθῳ οὔ ὑπ θοαὶ ρῬοββι ὈΠΠ1ὺῪ ᾿ 

των θάνατος, τπιοὺ αἰδο ὁ διὰ τοῦ λου- {6 δούϊοπ ; οομιρ. ὟΥ 'πϑι., 6". ὃ 40. 6, 

τροῦ, ΟἾγγ8., ἀπ {Π6 Οτθοὶς θχροβὶ- Ῥ. 250: νγχ ἢδγνθ ὕππ8 ἴῃ ὑπ ἜΡΟΝ 

ἴοτβ. [ἢ ὑπθ ΨϑΥΥ 5.121] Ῥαβθᾶρθ, οδ] οἴϑβθβ, δουϊδῦ, ργθβθηΐ, ἃ πα ξαύαγθ, 

οι. γἱ. 8, ὕΠπ6 στϑθίθγθηοθ, ἃ5. γῈ 7. 11 Τη6 ργθοθάθμῃοθ οὗ ἀρνεῖσθαι ἴο ἀπι- 

54. ΟἸΘΑΙγ 5Πονν, 15 οὐλίοαί, ᾿δτΘ πονν- στεῖν 15 ηοῦ ὕο "86 βου θα ὕο {πὸ ἔδοῦ 

ἜΥΘΙ 5ΒΌΟΙ ἃ Τοίθυθηοθ νου] 566 ΠῚ} ἴἢ-ἕ ἐπῃαῦ “Δῦποσαῦϊο... ἢ άθμ απιε8 Γπογαῦ οχ- 

οομϑιβύθηθ υἹῦἢ ὉΠ6 ΘΠ γα] οαιτοηῦ οἵ {ϊπηραῖ,᾽ Βοηρ., θαὺ ταῦποι ὕο ὑ818, ὑπαῦ 

{πὸ διριπηθηῦ, ἃπα 65ρΡ. ὙΥὺἢ νοῦ. 12. ἃ μβυβιβύθηὺ βύαὐθ οἵ ἀῃ 06 ]16[ (ἀπιστοῦ- 

ΓΠ6 δουϊβῦ τησϑῦ ποῦ 6 ραββθα ονθῦ; μεν) 18 ΤᾺ ὍΟΥΒ6. ὑΠπδπ ἃ ἀθη18] νυ Ὦ]10]ι 

Ἢ ΤΆΤ ΚΒ. ἃ 51Π0186 ρῬαβδῦ δοῦ ὑϊωῦ ὕοοῖς τηϊρηῦ θ6 (85 ἴῃ Ππ8 οδ88 οἵ δῦ Ῥαϑύοι) 

Ῥίδοθ γμθη 16 ΚᾷνΘ ΟὈΓΒΘΙν ΘΒ ῸΡ ἃ δ δοῦ σοΙητηυ θα 1ῃ Ὑγθδίζηθ85. ἃπα 

116 ὑπῶῦ ἱπνοϊνοα ΒἰπΉ 1} ΘΧρΡΟβασΘ ο θυ υ]ν γθρθηὐθα οὗ ; οορ. 1,60. ΤῊΒ 

ΒΌΠ υηρθ δηα ἀθαῖῃ; ἴπΠ9 Αροβῦϊθ γχϑδάϊηρ 15 ποὺ αἴ 8 σογῥαΐῃ : ἀρνησόμ. 

ἀἰδὰ ψμθη μ6 θα ρυαθθα Ὁπ6 ἰοῦ οὗ ἃ ἰ5 βυρροτίο ἣν ΑΟΝῚ; ὅγυ., Να]ο. 

ἀδν ἀθαῦ (καθ᾽ ἡμέραν ἀποθνήσκωο, (ΒῸ ποῖθ ογηΐῦ 5016 ϑγΟΓ 5), 8116 ἀρ- 

ι Οοτ. χν. 31), ἃπ4 οὗ ἃ οοπβίδηῦ θθᾶγ-ὀ νούμ. (Κ60.}) ὰβΒ ΘΕ ΚΊ δ 5, ΟἸάγοπι., 

ἴῃ δθοιῦ {π8 νέκρωσιν τοῦ ᾿Ιησοῦ, 2 Ὑαϊρ. (Απιΐαῦ.), θὰῦ 5θθιη8, ὁπ {16 

Οὐογ. ἱν. 1ο. καὶ συνζήσ.]) 1016, Τηοῦ6 ῬτΟΌΔΌΙΥ οοντθούθα. ἴο 

ἐυ6 διαί, αἰ8ο ζἶυα εὐὐέδ, (Π μι), τιοῦ Β΄. ΠΔγτηοηἾΖθ νυ 10}} ὑΠ6 Ῥγθβ. ὑπομένομεν, 

ὅτι οὐ μἶοα] βθηβ6, θαύ, ἃ85 ὉΠπ6 δη 0658 15 ἰ(πδη αἰῥογοα ὑο θαϊαποθ ἀρνήσεται. 

ΠΘΟΘΒΒΔΙΠ ΠΥ ΓΘ] Ἶ1 68, υγιῦΠ ρἢγδίοαΐ το- 13. εἰ ἀπιστοῦμεν] “7 ιυ6 αν τ- 

ἔογθηοα ὕο ΟΠ ]βῦ 5 σοϑασσθούϊοπ (θοπρΡ. δείϊουϊγ᾽---οΥ, ὕο Ῥγθβοσνθ ὕΠπ6 ρᾶγοπο- 

ἐγηγερμένον, 61, 8); ὈΥ νἱνρῦπθ οἵ ον ιηδβία, “α76 ἤαϊίλιίε85, ἄπιστοί ἐσμεν 
΄ 
κ 
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14 Ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος 
9 ’ “ 2 κ “ 5" 9 

ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μὴ λογομαχεῖν, ἐπ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ Β. 

ΟΠαῦρθ π]θη ἰοὸ δνοϊῆ 
ῬΑΡΌΙηρ5. 10) ΤΘΑ]]Υ 
Ἰρδ τὺ {Π6 5 ν Θ ΒΊΟΣ 
οἵ ΓαἸ1. αοὰ 
Κηον Ηἰβ ουγῃ. 

ΦῬΌΠΙΟΥ Ῥυϑοῦϊοα] γϑ]σίοι, θ8 τη6 6 ΕΚ μα Θβόπον ΘΟμπ θ ἢ 1015. 

(σοτηρ. Ετιύζ. Ζίοηι. 111. 3),---πιοῦ αρϑοὶ- 

ΠΟΑΙΥ “ἴπ Ηϊμι’ (ὅγνι.), οὐ “ἴηπ Ἠΐ8 

ΤΘΒαΡΓΘΟΙΙοη,᾽ ὅτι ἀνέστη ((ΠΓγ5.), ΟΥ 

“1η ἨΙΒ αἰνιηγ,᾽ ὅτι Θεύς ἐστι ((οατη. 

2),---ααὖῦ σοη γα] ν, “1 νυ Ἔχ 1010 ππ- 

Ῥ6]16ἢ,᾿ ΘΙ Π6Ρ 85 τορανβ ΗΙ8. αὐὐτὶ- 

Ῥυΐεβ, Ηΐ8 Ῥτοπηῖβοθ, οὐ ΗΒ ὅο5ρ6]; 

“ἸμΠ 6] 1085 ῬοΒιύϊγα Β᾽ρηΠοδῦτι, ατιὲθ 

δϑὺ ΘΟΓΠῚ αἰ νου αῦθη) δι Ἰξατη Τοο]- 

ῬΘΓΘ ποϊαμῦ, δῦ Β61η6] Γθοθρύδτη (656- 

ταηῦ,᾽ Εἰβύϊα8, 106 ὙΥ,, ΛΝ Ί]θβῖπρ,, ἀπά 

Οὔ 608,0] ον ηρ' ατοῦ., ὑγαπβαΐθ ὠπιστ. 

“απΐγοιι 5 η6,᾽ ἦγ 6 τπἴαι θη },᾿ ἃΡ- 

Ῥϑδηρ ὅο ὕΠπ6 βίη] αν ραβϑαρθ, ΠΟ]. 

τὶ. 32, ΤΠ5 15. σου δ! ]Υ Ρ]ΔαΒΙ 016. οὴ 

δοσοτιηὖὺ οὗἩ Ὁπ6 [ο]οννηρ πιστός, 5.11] 

ΠΟΙ Π6Υ ἐλ6)}6 (866. εβ8ρ. Μίϑυδ ἔῃ οὐ.) 

ΠΟΙ Δ676 ἴ5. ὍΠΘΙ6 βυΠοϊθηῦ τθάβοι ΤῸΓ 

ἀθρδυθηρ ἔροπὶ ὑπ. γΘρ ΪΔΙ Τηθϑ ΪΠΡ᾽ 

οἵ ἀπιστεῖν (ΔΙΑΡΙ χνὶ. τι, τό, Το 

ΧΧῖν. 11, 41, Δοῖβ χχνη]. 24), ΜΈΙΟΝ, 

1|κ6 ἀπιστία, 566118 αἰιαῃ8 ἴῃ 0116 

Ν.Τ. ἴο ΠΏΡΙΥ ποῦ “ τπηὑγι6 1658, “πη- 

αι ΒΕ .]η655,᾽ θπὺ ἀθἢπ] 6] ν “ἀπ ]161,᾽ 

ΤῊΪΒ 18. ΕἼ1]] Τα ΠΘΓ. σου ἢν πθα Ὀγ {Π|6 

ΒΡΘοΙθβ οὗ οἰϊτηαχ, ἀρνησόμ., ἀπιστοῦ- 

μεν; 566 ον, Οἢ ψϑῈῦ. 12. 

πιστός] “7αϊ γι," θοΌῃ ἴῃ ἨΠ15 παύττο 

ΔΗ ῬΓΟΙΊΪΒΘΒ ; ΘΟΙΏΡ. Ταῦ. νἹ]. 9, Τοτη. 

11. 3,4. ὙΠοΟυρΡῚ νγ6 Ὀθ] ον ποῦ Η τη 

8} 4 Ηδ5 Ῥγοτηΐβθβ, γεὺ ΗΘ Γϑυηδῖ 8 ππ- 

Ομδηρθα τη Ἠ!5 [1 0} π]Π 685 ἀπα ὑγαίῃ ; 

πιστός ἐστι καὶ αὐτός, ὀφείλων πιστεύ- 

εσθαι ἐν οἷς ἂν λέγῃ καὶ ποιῇ, αὐτὸς 

ἄτρεπτος μένων καὶ μὴ ἀλλοιούμενος 

κ. τ. λ., Αὐμδη. οοηΐ. Αγήαν. τιτ. ὟΟΙ. 

ΠΡ 21 {Ἐπ} 115; ΤῸ 2). 

οὐ δύν. κιτ.λ.] “116 ἐαπποΐ ἄθηρ Πέίμ- 

867.) οΥ Ὀ6 πιπύγιιθ ὅο ΗΒ Οὐ ΘΘΘΘΠΌΙΔ] 

παΐατο; δύναται καθ᾽ ἡμᾶς πάντα ὁ 

Θεύς, ἅπερ δυνάμενος τοῦ Θεὸς εἶναι καὶ 

τοῦ ἀγαθὸς εἶναι καὶ τοῦ σοφὸς εἶναι 

οὐκ ἐξίσταται, ΟΥἹο. (18. Τ 10. τιτ. ὃ γο; 

568 4͵ἰ5δο Ῥρδῦβοι, ΟὙεοε, Αὐῇ. νι. οὶ], 

1. Ῥ. 330 (64, Βαγῦ.). Οπ {16 δου. ᾿πῆπ. 

αἰδευ δύναται 8686 πούθ5 οὐ δ}. 111. 4. 

14. Ταῦτα ὑπομίμν.] “γιέ (ἐιοηι) 

ἦγ γοηλΟ) δ) αγ06 07 ἐδι686 ἐϊυληγ5,᾽ 5611. οὗ 

{Π6 ὑταῦῃβ τηθηθιὶοηθα ἴῃ νϑι. 11-18; 

ΌΤΙ ΠῚ}. 11, 2 ἘΡὺ Τ᾿ ΤΣ ΝΠ 

τηοϑῦ πδύθαγα! ΒΡ] θα θηῦ ἴο ὑπομίμνη- 

σκε 15. ποὺ ἄλλους (ΤΠ ΘΟΡΒ., (Εουτ.), 

Ραύ αὐτούς (35γ1.), τ ΠΘΌΠΟΥ ΘἜΈΠΘΓΔΙΪΥ͂ 

ἐ 605 ααϊ 5. ΡὈ 66 5,᾽ ΒΘΠρ'., ΟΥ̓ 85 Π 8 

τη ΘΠ] ΠΡ οἵ 6118 ν6ὺ Ὁ βθϑτηβ ἴο βυυιροοδῦ, 

ἐα 6 ξα10}α],᾿ ὉΠοβ6 νοῸ ΔΙσθααυ θ6- 

Ἰθνθ, Ὀαῦ τϑατϊῖνθ ἴο "6 τϑιμ!η 64 οὗ 

ΤΠ656 δὔθγμα} ἐγα 8. 

διαμαρτυρόμενος] “ 5οϊοηιγῖη, οἠ αν σης 
(ἐλιθ»)})};᾽ δἰ τ] τ] νυ 8 πῃ, ἰῃ ῬοΙγ. 

Πϑδί. τ. 33. 5, 1Ὁ. 37. 4, 11. [5- 5: 588 

ὨοΐδΒ 00. 1 7 ηϊ. ν. 21. 

μὴ λογομαχεῖν] “ποΐ ἐο οοηῃίοπεῖ αὐονιὲ 

40γ65,᾿ “ποῦ ἴο ᾿ἀπ]σ8 ἴῃ λογομαχίαι,᾽ 

5866 Πούθβ οὖὐ 1 7ην. νὶ. 4. ΤΠ τϑδά- 

Ἰῃρ᾽ 18. Βοιηθυσμαὺ ἀουθέξα!: δαοληι. 

τϑϑᾶβ λογομάχει 0} ΑΟἹ; ΟἸάτοιη., 

ἍἌποι; ψαϊρ., ΖΝ: : Ἰυδυϊπ ΒΡ 5 Ξὸ 

αἶβὸ 71 50}.. δα, 1, γη0 ποννθνον ἴῃ δα. τ 

2, 7, Βὰ5. (85 1Ὁ νγοι]α βθθηη, σὶρ  ]γ) 

τεβϑίουθα ὑπ6 ἐγ. νυ ΟΡ Βα ΚΙΝ; 

ΠΘΆΓΙΥ 41] τηββ5.; ὥὄγυ. (θοῦ), ΘΌΙΠ. ; 

ΟἸθια., Ομυγ5., ΤΠηθοά., 8]. ; 50 ΜΙ], 

«Ῥγοϊεγοην. Ὁ». Χττχ, ΤΒΟῸΡὮ 116 ἤδη σ 6 

τόση ὑΠ6 1 ρ6 1, ἴο {Π6 1ηῆπηϊῦϊν6 ταῖρι 

6 ὑποιρῃῦ ποῦ νγΠΟ]]Ὺ ᾿πη ΡΤ ΟΡ 0], ἃ 85 

{Π6 1ηῇ, τοῖο ῦ 566ΠῚ 8) ΘΔ 5161 Τϑδα]ηρ; 

(οοτηρΡ. μονγθνοὺ ἢ. 1γ. 2), γοῦ ἃ δοη-, 

Τουτη ὕϊοη οὗ ὕ1Π16 1πηΐ. ὕο {1 ρυβοθαϊηρ' 

Δα ΒΘσΘθαἸηρ᾽ ᾿π}Ρ. ΒΘΘΠῚΒ. ΘΗΌΔΠΥ 

Ῥ]α51016. ΤΠ ῬΡθροπάθγδηοθ οἵ ὃχ-ὶ 

[θυ μᾺ] Δ ΠΟΥ ΕΥ ταὰν ὑπ. θ6 ἉΠΟνΘα.ς 

ὕο ἀθοϊάθ [ΠηΠ6 αποϑύϊοη, Τῇ {Π6 ἱπηρεν. 

Ὀ8 δορίθα, ἃ βῦορ ῃγιϑὺ 06 ρ]δοθᾶ 

Δου Κυρίου. ἔπ᾽ οὐδὲν 
χρήσιμον] “(ἃ 6ο1756) τἰϑοξῖ 7017 πο- 

ἐλη ;᾿ ποῦ δ ἱπάδραπθηῦ οἴδιιβα ἰη- 

γοϊνίηρ ἃ Βεραναῦύθ ργθαϊοαύίου. (" δὰ 
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δον ᾿ 9 ἃ “-“ ως 5 [ ’ 

οὐδὲν χρήσιμον, επι καταστροφῆ τῶν ἀκουοντῶν. σπούυ- Τῇ 

δασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ Θεῴ, ἐργάτην 

1111 Θηΐπι αὐ116 δϑῦ, Ηἶβ]," ., Ὑ αἱσ,, 

βῖ τη. ΟἸΔρο,.), θαὖ ἴῃ ορροβιίϊουι ὅο 0Π8 

Ῥιθοθαηρ᾽ Βθμθθ 068 ; σοΡ. Μαυὶς ν]ῖ. 

10, 8η4 566 ΔΥΪΠΘΥ, 6Ὑ΄. ὃ 50. 9, Ρ. 472. 

ΙΒ τοδάϊηρ᾽ ἴα Π θυ ἀσαῖπι ΒΥ ΠῸ Τ]ΘΆΤΙΒ 

οογύαϊη. Π6 Ὀδίαποθ οἵ οὐἹ]οὰ] δὰ- 

Ὁμου ΟΥ̓ βθθίη8 ποῖῦ ἴῃ ἕῶνοιν οὗ ἐπ᾽ οὐ- 

δὲν νι ΑΟΝῚ (ἐπ᾽ οὐδενὶ γάρ, Β6) ; 

17 (αοΐηι., Τίδοϊ,. δα. 7); 5ο Ἡ αὐπεν. 

5611 {Π6 τϑδαϊηρ' γούαϊ ποα ἴῃ θα. 1, 2, 

εἰς οὐδὲν νυ} ΘΕ ΚΤ δ (7Τ βολ.. δι]. 2), 

ἰθβθυνδβ ΠΟ. σοηΒ᾽ ἀθγαύϊουι, Ἔα ρθ ἈΠ} Υ 

Ὁ.) ἸΠΌΘΡΠΑ] ΘΤΟι 5 ; ἴῸΣ ὑπο}, οἡ. 

μπθ ὁμ8 Βαηά, 10 15. ῬΟΒΒΙΌ]6 ἐπαὺ εἰς 

τσ μαννα θθθη {Π6 τϑβα]ὺ οὗ ἃ ομδηρθ 

ὕο ἀνοϊα ὉΠ ββϑιῃϊηρ αἸ ΠΟ] οὗ ἐπὶ 

ὑνῖσθ αβϑὰ ὑΠπ8 σοπ ϊραοιι5]γ, ἃ πα {Π6 

ἐπ᾿ οὐδενὶ οὗ ΕΟ τοῦ Πὰν Ὀθθπ ἃ 

Ουγγϑούϊοι ; Ὁ 18. σογ 81 ]Υ ποῦ ᾿ἰπηρτο- 

Ῥώ016, ον {π6 οὔμδυ πᾶηΐ, ἰπδῦ ἐπ6 θυ 

Οὐ 1πΠ6 ὑγαηβουῖθοι τηϊο ῦ μῶν Ὀ6Θπ 

οδπριῦ Ὀγ [Π8 ΤΟ] ον ηρ ἐπί, πα ὑλιαὺ 

616 5 ὈΒ Ὁ ]οὴ 15 ἀοοϊἀθηύα]. δὲ Δ] Β 

Ἰονβ οἵ Ῥγβροβι 9 η8}} ναγιαῦϊοη (ΘΟ ΙῚρ. 

τιούθϑ οὐὺ (ταί. 1, 1} 15. 8150 8 υσιμηθηῦ 

ΟΥἨ πῸ ᾿ἸΠΘΟΏΒΙ ΘΓΘ]6. ννϑῖοηῦ. Τη εἰς 

οὐδὲν ὕπ6 146 οἵ εἰοδέζην αἰέογι 15. ταν κθα 

»εγ]αρ5 ὃ Ἰ10{16 τπουϑ Ἰαχ]ν (οοπηρ. Α οὐβ 

ΧΥΊ. 21, ϑηα ὙΥΊΠΘτ, (τ. ὃ 40. ἃ, Ρ. 354)» 

1ῃ ἐπ᾽ οὐδὲν (οοτηρ. ἐφ᾽ ὅ, ΜαύυΠ. χχνὶ. 

50, 801]. τὸ κατὰ σκόπον πράττε, Ἐπι- 

ἴσῃ. ; [Πϑιμοβϑίμ.] Αγἰδίου. Ρ. 779; 

ἐπὶ καλὸν... πρᾶγμα... χρήσιμος) ἃ ᾿ἰ0010 

ΤΏΟΓΘ. ΒΟ ΩΝ. Τὺ 15 Β᾽ Πρ Ὰ]8ι ὑΠὰῦ 

χρήσιμον 15 ἃ ἅπαξ λεγόμ. ἴῃ ὑπὸ Ν.1"; 

εὐὔχρηστος ΠΟΝΘΥΘΙ 18 Του ὙἹῸ} εἰς 

ἐπ π ν ἢ" ἐπὶ κατα- 

στροφῇ] “7907 ἐλ6 ϑιυθυονδίοη,,᾽ υιοῦ, ἃ5 10 

οασῃὺ ὕο 6, ἴον Ὁπ6 οὐἐἠΠοαίίοη, (οἰκο- 

δομή), οἵ {116 ΠΘδ 6 ΓΒ; ΘΟΙῚΡ. εἰς καθαί- 

ρεσιν, 2 ΟΟΥ. ΧΙ. 10. 

ἰο Ἰποϊαθ νι ὑπ6 1άθα οὗ φε)"ρ086 

ὑἐῇ οὐ γοοέ (οογα . ποίθβϑ οὐ (ταΐ. ν. 13, 

δι οὐ. δ ρηι. ᾿ϊ. 10) ὑπαῦ αἶβὸ οἵ {Π6 

ἐδέθη ἴο νυ] ἢ ἐμ λογομαχίαι ἱπον]ύ- 

᾿Επὶ θγΘ 56 615 

ΘΌΪΥ 1641, “βια θν θυβίοηθτα ραυὶ απύ,᾽ δ πϑῦ. 

ΤΠΘ ῬΓΠΙΠΔΓΥ οὈ]θοῦ οἵ {Π6 [4158 ἔβδοῇ- 

ΕΥ5, ἴῃ δοοοσάδϑησθ 1 ὑΠ61: σΘΠΘΓᾺ] 

ΟΒδαρδοῦον, ταῖο ῦ πᾶν θθθη ὕο ΘΟ 1 Π 66, 

ΟΡ ἴο τηδῖτο σαΐη οαὖὺ οὗ {6 ΠΘδΓΘΣ 

(οοπιρ. ΤΙῦ. 1. 11); 0Π| τϑϑα]ῦ, τυ μοῦμ ον 

Θομ θη ] αὔθ οὐ ποῦ, νγὰβ Ηἷβ κατα- 

στροφή. ΠΠ6586. 1885 οὗ ριρο56 ὡϑὰ 

γ διέ ἀτὸ ἔγθα πο] βομηθυν δῦ Ὀ]6η- 

δα τὴ ἐμθ τι88 οὗ ἐπὲ νι {π6 ἀαί. ; 

ΘΟ}. Χοη. “ἤοην. 11. 3. τ0, τοῖς ἐπ’ 

ὠφελείᾳ πεποιημένοις ἐπὶ βλάβῃ χρῆ- 

σθαι, Δα ΘΟ ΡῈ ὉΠ6 Τογυπλαϊο τὴν ἐπὶ 

θανάτῳ, ΑὐΥτῖδη, 4 παῤ. νι]. 8. γ (Κη. 

Απαῦ. τ. 6. το) ; 5686 ΝΥΙηδν, (". ὃ 48. 6, 

Ῥ. 351, ΒογηΒατανυ, ϑ'γψηΐ. ν. 24, Ρ. 251. 

δόκιμον] “αρργουεαῖ, ὁμ6 ν ῆο 

οδ βίδα ὕΠ6 ὑδεῦ (οοιηρ. δόκιμον ἀρ- 

γύριον, ῬΟ]]. Οποηιαϑέ. τπτ. 86), 78ὺ ἃ5 

ἀδόκιμος ((ἢ. 111. 8, ΤΊ. 1, τύ, 8].} 15. ὁπ 6 

ΠΡ 

ψγΠ0 οαπηοῦ (οοιηρ. ΐομη. χὶν. τὃ, χν]. 

10, 1 Οὐγ. χὶ. 10, 8}.), θυ θ]αῖπ6.1 ἸὩΟΓ6 

ΤΠ] ἴῃ ὑπ6 [Ο]]ουνὶηρ᾽ οἰαιιβθ, θὰὺ οὉ- 

γ]οιδὶν ποῦ ἴο 6 Ἰοϊηθαὰ νι ἐργά- 

τὴν (Μίδο!). ΤΠ ἐθυτη!μ ]Ο. -ἰ- μος 

(06 ἢνϑῦ ρᾶατῦ οὔ ψβῖο ρμοϊηΐβ ἴο 

φιιαἰἐέγ, ὕπ6 ββοομα ὕο αὐοἰέογν, 1) η8]48. 

Οναΐγί. ὃ 2.58) 15. ὡῃηθχϑα δοοογαϊηρ ἴο 

βοιηθνῃδὺ αἸΠθυϊηο ΔΠΔΙΟΡ ΘΒ ; ΟΟΙΏΡ. 

Βεύνπι. ΟἿ. 8 119. 12. 

παραστῆσαι τῷ Θεῷ] “εὐλίδεν6 7)6ο,᾿ 

ψυ]ρ., ΟἸάγοσι. ; ὁοπρ, ΟΠ. νἱ. 13, 

Ι Οοτ. νι]. 8, ΤΡ. ν. 27: 088 888561- 

ὑϊο οἵ ΤΠ ΠΟΙ ποΙς (ουυ ον. ἐ. 6.), ὑμαῦ 

παριστάνειν τινί τι 15 “Βα 161} οὔνγαβ 

Ζὰ 7" εἰοηνυ (ΘὈγδιιοἢ. νου]θρθη,᾽ σϑηποῦ 

Ὀ6 βιιθδύῃυ]αὐθα ; 1 15 ΒΙ ΠΡ] “ βἰβύθσο, 

ΘΧΏΙΡΘΙΘ, 8101 «]ϊαυϊά ’ (Βυ10Ζ. ἤοηι. 

ΨΟ]. 1. Ρ. 403), {π6 οοηὐοχύὺ ἀεῆπίηρ' 

ὕπ ΔρΡρ]οαύϊου. Δ η4 πιοαϊγιηρ ἐπ 6 

ἐρῶ 5] θη. ἐργάτην] “α 

αὐο)")ηυαγν,᾽ ποῦ ρϑυπῶρ5. νυ ὐῃοαύ τοΐδυ- 

6Π606 ἴο ὅπ ἑαδογίοιιϑ παῦρα οἵ {ΠπῸ6 

γγου]ς, Π6 ἔργον εὐαγγελιστοῦ, οἷν. ἱν. 

5.5). 8]. : Βπ|111]γ, θαὺ ἴῃ ἃ δα τϑίθι- 

ἰς ὦ 

παζφαε ῖ. 



192 ΠΡΟΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ Ρ. 

Ὁ) ’ 9 ΄“ὄ 4 ’ “ ᾿] 2 

ανεπαισχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λογον τῆς ἀληθείας. 
Ἁ ."». “ 

τό τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιΐϊστασο" ἐπὶ πλεῖον 

Θ6Π66, 2 ΟὐΥ. χὶ. 13, ῬΆ]]. 111,2; ΘΟΙΏΡ. 

Του πο, Οὗδ. ΝΟ]. τΥ. 2, Ρ. 623. 

ἀνεπαίσχυντον) “πο αϑὐαηιοι ;" ἅπ. 

λεγόμ. : ποῦ νι ΔΏΥ δούϊνθ οὐ τὴ] 4416 

ἔἕοτοθ (ὁ ἐργάτης οὐδὲν αἰσχύνεται πράτ- 

τειν, (Ἴτυν 5.), συ τ σθύθυθποθ ἴο ἴθθ] πο 

ΒΠΔΙὴ8 ἴῃ ὑπ6 οδιιθθ οἵ ὑπ Οοβροὶ 

(ΤΠ θορη., (θατα. ; οοτὴρ. μὴ ἐπαι- 

σχυνθῇς, 6ἢ.. 1. 8), θαὺ ραδδύνοί, “πΟῊ 

Ῥααοίμούαηι," ῬΘΏΡΙ ; οοτὰρ. ῬΏ]], 1. 

20, ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι. 

ὀρθοτομοῦντα] 

δἐγαϊσῆξ, ὃ5 ἃ τοδα, ἐπ 0. ; οοιηρ. ΤΠθοά., 

“ φιυιἐΐηγ, ἰαγίηῳ οἱ, 

ἐπαινοῦμεν καὶ τῶν γεωργῶν τοὺς εὐ- 

θείας τὼς αὔλακας ἀνατέμνοντας. Ν᾽ ἃ11- 

οὐδ Ἰηὐουργθύαθιομβ παν Ὀθθὴ βου θα 

ἴο ὑμι15 Ῥᾶββαβϑ, ἴῃ τποϑὺ οἵ ψ ἴθ} {Π|6 

146 οὗ τέμνειν,---6.0. τέμνε τὰ νόθα, καὶ 

τὰ τοιαῦτα ἔκκοπτε, (ἾγΥ5.; “ὑγϑη5]6- 

ἰἴἰοὸ βυτηρύα ἃ Ὁ 11ἃ ΙΘσᾺ}1 νἹου τὴ 

βϑοίϊομθ, ζῶ; “8081 Ῥδύθι" 816 6115 

ἘΠῚ5. ρϑποιη ἴῃ {τιιβύα βθοῦπμο αἸβ0}1- 

Ῥαογοῦ,, δ]ν.,--ῖβ ἀπ α]γ ΡΥ σβοα μα 

ΔΙ Ι ΤΆΤ ν Θχρίαιμθα. ΤῊ. τὰ] ετὰ- 

ῬΠαβῖθ ΠΟΥΘΥΘΥ τοϑίβ ταῦπου οἡ. {Π6 

14, 
πα {Π|6 ἴοτοθ οἵ ὑμθ 861]. ἴῃ καινοτο- 

μεῖν, -ῬΙαῖο, Ποσῷ. ὙΠ. Ρ. 707 8; 8ἃΪ.; 

ὀρθός ; ὁοτηρ. ὀρθοποδεῖν, (ἀἃ]. 1]. 

Ἰναῦ {815 ἀρῖῃ ἡγυβὺ ποὺ ΡῈ ρυθαβθα ἴὸ 

ὍΠπ6 σοτηρ] οῦθ θχοϊαβίοη οὐ ὑπ νου θὰ] 

Θἰθιηθηῦ, ἃ5 ἴῃ ατορ, ΝῶΖ. Ογαΐ. τι. ᾿. 

23, ΠΟΤ ὁςθοτ. τιΘΆ ]Υ - ὀρθῶς ὁδεύειν, 

8868 ΚΎρϊκ, Οὐδ. Ν᾽ ο]. τι. Ρ. 370. Τθιιβ 

ὑπθὴ τ Μ11] 6 τηοϑὺ οουγθοῦ ὕο δ ογα 

ΟἸοΒΟΙν ὕἤο ὑΠ6 ῬΥΓΠΠΔΤΥ ιθδηΐηρ “(0 

οαὖ ἴῃ ἃ βύγαϊρ ῦ 1Π1π6᾽ (ΕΒ οδϑῦ τι. Ῥδ]Π), 

Ἰοῦς, 8..5.}, 8 ἢο τορδγα 10 δἃ5 ἃ τηθῦδ- 

Ῥῆον ἔγοπλ Ἰαγηρ οὐ ἃ τοδα (οΟΙΏΡ. 

Ῥτονυ. 111. 6, ἵνα ὀρθοτομῇ τὰς ὁδούς σουὴ, 

ΟἹ ἀγανίηρ ἃ ἕπστον (Τ]6οα.), {Ππ6 

τηϑυὶῦ οὐ Ὑ] 10) 15. ὅο οομβιδὺ ἴῃ ὑπὸ 

δέγαϊσηίηεβα ὙΥ0}. ὙΠ] 0} ὑπ6 σου οἵ 

οαὐθηρ ΟΥ̓ Ἰαγὶπρ οαὖῦ 15 ΡΥ ον θα. 

Τὴ6 σοσὰ οἵ ὑγαῦ 15, ἃ5. 1ῦ 616, 

ἃ) ὁδός (οὐπρ. 1)6 Νὴ.), νυν οι 15. ἴο 08 

Ἰαϊα οαὐ δὐγαϊυ υν ἃπα ὑγαϊγ. ΤΠΘ 

ηιθαγΐη ἴθ το ἩΌῪ τϑίδιηθα ὈΥῪ ὥγυ. 

Δι]ς..32 Ἰ;3ζο [Ρτϑαϊοδηβ τϑοῦθ] 

απ αϊρσ,, “τϑούθ ὑγϑούαπύθιη,᾽ Ὀαὺ 

{π6 τηθίδρ μον ἰ5 ὑπτ85 ορϑουγθα, ΒῸΣ 

ὑπι|6 νϑυῖουβ ἰῃη θυρυθίδιομβ οἵ 0Π185 Ρᾶ8- 

556, 568 ΟἹ, ἐπ ἰοο. Ν᾽ ΟΪ. τν. Ὁ. 513 

56.; ἃΠ4 68ρΡ. Τ᾿ υ Πρ, Οὐδ. ΝῸ]. τν. 2, 

ΘΧΟΙΌ, 1ΠΠ. 10 86., Ρ. 618 54.,) ἼΘΙ 8 

{118 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ 18. ὙΘΡΥ͂ δ] ον αύθ] υ ἴη- 

νεβυϊραῦθα, τῆς ἀληθείας] 
“00 Τγιίλ,᾽ τοῦ ὑπ σβϑῃ. οἵ δρροβιίΐομ, 

θαὺ διυιδέαγεϊ ; 5886 ποΐθθ οὐ ἤρῆ. ᾿ 

13, ΔΠ4 ΘΟΙΡΑΤ6 ϑοΠθιου]θῖη, ϑιγηΐ. 

ΝΊΙ. ΤΡ 92. 

τ6. κενοφωνίας] “ῥαῤῥ[ϊης8 ;᾽ ΟΥΪΥ 

Πετθ ἃπα 1 Τί). νἱ. 20, ΠΘΙΘ 866 

περιΐστασο!] “ αὐὐή ἄγω 

οηι, Νὰ ΔιΦῳ} [βϑυῦάαο. ἐθ. ἃ] ἐν - 
Ἔγτ., περίφευγε, ἩΓΘ5γ6}.,---ποῦ “σολίφοε, 

50. Ὧ6. ὉΠΘΥΪ5. ΟΥΑΒβαροηθασ᾿ (ΒΑΡΠΕΪ, 

ῬεΖα, δ ον ΌΙΟΘΡ, ΤΠ} 6δαλι)". 5.00. 

τιοῦθϑ. 

ο]. ττ. Ρ. 673), ἃ τηθϑηϊηρ ποῦ Ἰοχῖ- 

Τῦ οσοι5 ἴῃ {πὸ Ν. Τ᾽. 

(ἴμ {π|| Ῥγθβθηῦ [ὉΥ12) ΟἾΪΥ ΠΘΡΘ δπα 

ΤΙῦ. 11. ο; οομρ. Ἱπιοῖαῃ, «ΠΟ» ηιοΐ. 

ὃ 86, ἐκτραπήσομαι καὶ περιστήσομαι, 

Ῥαυῦ ποὺ ῬοΙν. “ἰδέ. τπ|ι. 84. τα (οἰὐεὰ 

ῬΥ ΠΆΡΙ6]), ἃ5. ὑπειθ ὑπ6 νϑῦὺ ᾿ιἃ5 108 

ον ὕθη8 16. 

τιβα ἃ} τη ΘΔ Ώ] σ᾽. 

ἵστασθαί τι οὐ τινὰ ({π Ἰαύθεν [1 ὑπο 

δίῃ. Θοπάθιμηθα Ὀγ Τιποῖδπ, 1 ϑειαίο8. 

8.2, δα Ποῖα, Μ. 5. ν. Ρ. 708, 6. 

Ἔδιπ., θαὺ ἀοἴθι θα Ὁ. ΤοΌΘοῖκ, ΘΟΡΙΙ. 

Α7αω, 85, ἡ. 100), ἴπ 186 Β6η886 οὗ 

χη κίηρ ᾧ Οἰγοαϊῦ 50 85 ὑο δἃνοϊά,᾽-- 

ΒΌΓΘΙΥ ποῦ “ἴο πράσα ὁπ θβαὶ 1, Ῥ6116, 

- Οοσι8 ΟΟΟΑΒΙ ΟΠ ΠΥ ἴῃ Ἰαύθ νυ] 85, 

5866 ΘΧΧ. ἴῃ Ε]Βηοσ, (8. ὟΟ]. 11. Ρ. 314, 

Ἐοβῦ τι. Ῥαΐτα, Ζο. 5. ν. ὟΝ οἹ. τι. Ρ. 840, 

ΦΠ4 σοιρ. Τλόγν}}}]6, Οὐλανλίογι, 1. 13, 

Ῥ. 136, Ὀν ψΠοπ {Π|5 π88 οὗ περιΐστ. 

ἰ5 ΓἀἸ}ν ΠΠαβυγαύος, 

ΤΠΘ Θχριθββϑίοη περι- 

' 



τὴ Ἢ ζω τοῦ. ΠΡ γραισαῚ “αᾳ απ γ)"ογ16,᾽ 

11, τό, τῷ. 192 

᾿Ὶ “- 

γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας, καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς 17 
, ϑ 

γαγγραινα νομὴν ἕξει. ὧν ἐστὶν Ὑ μέναιος καὶ Φίλητος, 
“ Α Α 3 , 9 ’ ’ Α 

οἵτινες περὶ τὴν ἀληθειαν ἡστοχήσαν, λέγοντες τὴν 1ὃ 

προκόψουσιν] “λον εὐὐϊΐ ἠναΐο ατὶ- 

φαποο,᾽ 501]. “{Π6 [α͵58 ὕβϑοῆθυβ,, ὑμοβ8 

νν ΠΟ αὐΐον ὑΠ6 κενοφωνίας (οοτηρ. αὐτῶν, 

17, δα ΟἿ. 11]. 0, 132), ποὺ {116 

κενοφωνίαι ὑΠθγηβαῖνθθ, ΤιαῦΠ θυ, ἃ]. 

Οὔβοῦνθ ὕπ6 Γαύθγθ, νυ]. 5ηουβ ὑΠπΠῶῦ 

{Π6 ΘΥΤΟΓ οΟὗἨ {Ππ6 ἴαϊβθ ἐθϑομουβ ἴῃ 108 

τποϑὺ αθγθίορθα βαύθ ῃδᾶᾷ ποὺ σϑῦ 

ΔΡΡΘΑΥΘΩ͂ ; 566 πούεβ οὐ 1 Τ71ηι. 1. 3, 

ἵν. 1. Τηθ ἴουτη προκόπτω, ὑποιρἢ 

ΘΟΠπἀοιηπθα Ὀγ Τμποΐϑηῃ, δοιαοϑ. ὃ 5, 15 

ΤΟ Ον πηαϊηὐαϊηο Ὀγ ΤΠποῖη. Μ. να 

ῬΒΓΥΠΙΟΠαΒ ; Π6 βυθδῦ. 

Πονγθνϑὺ πα ἴθ 51 016, 5866 πούεβ ΟἿ 1 

7Τήην. ἴγ. 15. Τῦ 15 ἀϑεα ἴῃ 086 Ν. Τ, 

46 ὄοπο (1 116 11]. 52), 48 ηιαΐο (ῃβτθ, 

δια ΟΠ. 111... 0, 13) ἃπα 46 τεμίνο (Ομ. 

ἀσεβείας] “οΥ 
ΟΥ, οί ὕο Ῥγθβθῦνθ 6 

“Ὁ ὐὐιφοα ἦγι688 ;" 

ΜΟΥ͂, 

προκοπὴ 15 

Χ ΠῚ’ 12ὴ- 

Τηυρίεί," 

Δα 10 6518 ἴο εὐσέβ., 

σθῃ. ἀδβρθηπάθηῦ οἢ πλεῖον, δπα δἰ {Π16 0 

186 σϑη. οἵ ὕπ6 ροΐγέ οΓ υἱοιν (δ Θπ 611. 

ϑ γιέ. δ 18. 1, Ρ. 120), ΟΥ̓ ΤΊΟΥΘ ΡΙΟθἃ- 

ΠῚ πὸ σθῃ. ηναΐξεγίοῦ, ἃ5. ἴῃ ὑπ σ6ῃ. 

αἰΐον τοῦτο, τοσοῦτο, κι τ. Ὰ.; ΘΟΙΏΡ. 

ΦΌΒΘΡῃ. δεί(. νι. 2. 

τοσοῦτον παρανομίας (1)6 ὟΥ.), ἃπα 566 

Κτίϊρονυ, ϑργυαο]ιῖ, δ 47. το. 3. Τη βοῇ 

ΟΆ565, ἃ5 Καὶ ἴρο. ΟΌΒΘΥν 65, ὕΠ6. 5.6 1.. 15 

ΘΟΡΊΙΠΟΙΪΥ͂ ΔΗΔΥΏΤΟΙΙΒ, Δ Πἃ ἃ ΡΙΘΡΟ- 

βιδίοι (ἃ5 ΠΕΥΘ) ποῦ πη θα ΘΗ ]Υ ΡΓ6- 

3, προὔκοψαν εἰς 

66465. 

“(τ 

ΡΝ 5076; δοοογάϊηρσ ὅο ΟἍ]Θη οἢ 

Ἡ!ρροον. αδ 4 γεϊ6. Δ΄ οΪ. ΧΙΙ. Ρ. 407, 

Ἰηὐογιηθαϊαύθ Ὀθύνψθοθ ὑπ φλεγμονὴ 

δια {π6 σφάκελος, τι Ἰαδα]ηρ' {Π6 να 

ἰο ὉΠ8 Ἰαὐϊεσ. ΠῸ6 σαύῦποι β᾽ πρΊ]δν 6 Χ- 

Ῥγθββϑίοη νομὴν ἕξει (΄ ῬΡαδβύϊοποτη πὰ Ρ6- 

θ10,᾽ Ῥαβιη.) ἀπ 0Π6 ἀδυῖν. οἵ γαγγρ. 

[γράω, γραίνω, οοπιποοίθα τὴ ϑϑΠ ΒΟΥ, 

γα, “ ἀθνογᾶγθ, οοσῦρ. Ῥοῦν, γι. 

Ζογϑο7ν. Ν᾿ ΟἹ. τ. Ρ. 278] Ῥούῃ ροϊπῦ ἰο 

{Π|6 6υν]] ἃ5. Ὀϑίηρ' οαέοθηϑίτο τ 105 τιδύτιγθ 

(θοταρ. 68]. ν. 9, ἃπα ποίϑϑ ἐη ἰο6.) 

ταῦμπον ὑπᾶπ ἐμέθηδίυο (86 Κ), Ὁποτιρῖι 

10 15 ποῦ ΠΡΟ 8016 ὑπῶῦ {πΠ6 γαγ. νγὰ5 

ῬΓΙΤΊΥ ΠΥ 8 ἰπύθηβινθ τα πρ]] σα ]οη ; 

568 ΒΟΡΡ, 67". Ρ. 5660. ὅο 8150 ἀἰβυϊμοῦν, 

ἐποιρὴ 1 ἃ τούθηύϊοι οἵ {116 οτἱο]- 

ΠΔ] ψοτά, ὥΥΥ. ἘΠ 8: ἢ). ἸκραΣ 

ἸΝ δ κοΘ [νομὴν ΒΔΡΘΌΙ τη τππ]- 

[15]; οοιηρ. Ονϊά, 77 οἰαηι. τι. 825, “850- 

1θῦὺ πη 108 }0}118 ΘΘ ΠΟΘΙ ΘΥΡΟΓΘ, εὖ 

1Πθθὰ5 να ῦθ άθγθ ρατύθβ.ἡ Τὴ6 

ΘΥΤΟΥΒ ΟἵὁἉ ὉΠ658 ὕβϑοῆθυβ νγ88 Βρυϑδαϊηρ, 

Δα ὉΠ86 Αροβύϊβ [Ὀγοβθθθ ὑμπαῦ 1τὖῦ νγὰβ 

γοῦ {υῦπον ἴο βριθδα, δπα ἴο οουγαρὺ 

ὕπΠ86 ΤΡΙΠοβίθη Θοπηπλἰ Υ ἴο ἃ 5.1} 

ΤΊΟΤΘ ἰαταθη 0186 οχύθηῦ ; “ὙΥ68 ΤΉ]56Γ8- 

ΠῚ Θχρϑυηθηΐο πούϊου. ἡπιᾶτη αὖ Ρ]α- 

τὶ ν 15 ἀθοϊαγαν! ἀθθοαῦ,᾽ Εβ0. 

ὙὙμέν. καὶ Φίλ.1 Το ἔλ]58 ἔββοῖθγβ οἵ 
ὙΠοΙὴ πού! ηρ σου! 15 Κπονπ ; Ὑ1- 

ὑστίηρα (Οὐ8. ϑ'αον. τν. 9, Κ οΟ]. 1. Ρ- 926) 

{π1ηκ5 Ὁπαὰῦὺ ὑΠπ6ὺ στ σθ [θυ 5, ἃ πα ρτὸ- 

ῬαΌΪγ ϑαάάμποθθβ. ΤΠ6 Ἰαύθυ Βα ρρο- 

ΒΙ 0100 ΒΕΘΠῚΒ γΘΤῪ αου Ὀὐ{π]; Θοτηρ. πεχῦ 

πούθ, δπ4 Βατίομ, δαηιρίέ. Περί. Ὁ. 135 

56. Ἡγιμθηξθιβ 15. ῬΓΟΌΔΌΙΥ ὑΠ|6 5816 

8.5 ὕΠ6 [156 ὕὑβδομου τη ]ΟΠΘα ἴπ τ ΤΊΠη. 

ἴ. 20; 566 πούββ ἐγ ἰοο. 

18. οἵτινες] “τοῖν «ὐἦο,᾿ 

ἴο ὑποῖὴ 1 ἢ ἃ ὙΕΥΥῪ αἰπὺ Θχραπαύουν 

ἔογοθ 85 ΤΉ ΓΒ οὗ ἃ Ο18585; 886 πούθβ 

οΉ, (Ἰαϊ. 1. 4. περὶ τὴν 
ἀλήθ. κιτ.λ.1 “8 ὁοἸ 06) )η0) {116 ἐγ, 
ηυΐϑϑοεί ἐΠοΐλ" αὐην." 50 1 ΤΊπ), νἱ. 21. 

Οἡ ἠστόχ. σοΙΡδ 76 πούρθϑ οὐ 1 7ϊην. 1. 

6, ἀπ οἡ {π6 π8 οἵ περί, πούθϑβ οἷν ἐἦ. 

Ἵ ΤΟΣ λέγοντες κι τ.λ.1 “βαγίη 

ἐμαὶ {ΐι6 γ6ϑιγ6οἰΐοη, α 5. αἰγοασίῃ ἐαϊεη, 

σπαγδοίουϊβίϊο πα αἰβυϊηριβη- 

ΑἹ] τϑοθπῦ 

ῬΟΙΠΟΠΠΡ᾽ 

Ῥίαοο." 

τη ἔθαθασθ οἵ ὉὈΠ6ῚΣ ΘΥΤΟΥ͂, 

ἰ 

ὶ 



194 ΠΡῸΣ ΤΙΜΌΘΕΟΝ Β. 

9 [2 ’ Α Ω) 2 ᾽ 

ἀνάστασιν ἤδη γεγονεναι, καὶ ἀνατρεπουσιν τῆν τινῶν 
’ 

10 πιστιν. 

ΘοΙηϊη θη δύουα ΥΘΡῪ ΡΟΥ πη] δ τιοθ 

Ἰγθη, Πωνγ. 11. 31. 2. 6α. Μί855,, “6558 

ΤΟΒΌΤΤ ΘΟ ΟΠ ΘΙ ἃ τηογ 15. ΔΘ  ἸΠ] ΟΠ ΘΤΩ 

6718 αἴ: 80 10515 ἀἸοιθατ νϑυιύαι5; Τον- 

611. ὧ'6 Πἰεβυι)}". το, “ δεβθυθγδηΐθϑ..  τΘ- 

ΒΌΓΤ ΘΟ ΟΏΘΙΩ Θὲ νἱπἸοαπδη ατιῶ 

45 δαϊυὰ [ἀἀατνᾶ, Πλοη., Ξδηι.} νϑιῖ- 

[αἰθ τοαἀδηϊτηδῦιβ οὖ τονὶνιποδύιδ 1260, 

ἸσΠοΥδη ιεΒ. τηουῦθ αἰβουιββᾶ, σοῦ ἦ6 

ΒΘΡΌΪΟΝΓΟ νϑῦθυϊβ ΠΟΙΉΪΠἾΒ. Θα τ ρου ᾿᾿ 

Απραβῦ. δ᾽ δέ. 55 [110]. 4, “πομπ}}1... 

ΔΓΡΙΓΑΌ βαπῦ Ἰατὴ [ούϑτη 6586. Τ6511- 

Τϑούϊοη θη, 66 ὉΠῸΠῚ α] ΓΘ υῖὰ5 ἴῃ ἤπ6 

ΤΠ ΡΟΓ ΠῚ 6558. ΒΡϑύδηάδμπ." 656 

απούανϊομ θοῦ σευ ν ὑὉπ6 ΑΡοβῦ 65 

Ῥυθαϊούϊοη, ἃ βοῦν ἴο ἄθῆπηθ, ψΊΠ 

ΒΟΠῚΘ. ΒΠΟΥ Οἵ ΡγΓΟΌΔΌΙΙγ, {Π6 Βρθοῖθο 

πδύισθ οὗ ὑΠ6 ουτον οἱ Ἡ γυμθηξθοιβ δηἃ 

ῬΒΙούαΒ. ΤΠΘ ἴα]56 Ὁβοθυϊοῖβηλ νΥΠ] ΘΒ 

15. 80 οἴζθμη ὑδοῖυν Δ] 64 ἴο ἀπά ὁοπ- 

«ἀἰβηηηθα ἴῃ {Π|6856 ρρ. Ἰθ ἃ γϑῦν ρυΌ Δ Ὺ 

ἴο δὴ πἀπάπιθ οοηὐοιηρῦ ἴοὸῦ {π6 Ῥοᾶν 

(ἀβνϑίορϑα ὉΠ] τη ὑπ6 “Πγ]1ο᾽ ὑπθουν οἵ 

0π6 Οπορίϊος, ΤΠμβοά. 77». 1. 7, Θοτηρ. 

Νοαπά. ἢ 5. ο0} Οἡ.. Νο]. τι. Ρ. ττύ, 

ΟἸΔΓΚ), ὕο ἴα]58 νίθννβ οὗ Ὁπ6 παύιγα οὗ 

ἀθαῦῃ (5866 Το νύα]]. ἐ. 6.), ἀπια ΠΠπθποθ ἴο 

δα  }}ν [8188 σίθννβ οἵ {Π6 ΓΘΘΌΡΓΘΟὔΙΟΠ : 

ἀθαῦπ ἃ πα ΥὙΘϑαΙ θοῦ. ὙΘΓΘ [θυ 8 

ψΒΙΟΝ Πδὰ νι ὑπ688 [2156 ὑθδοθθυβ 

ΟἾΪν ἃ 8ρύγ αἰ τα θϑυ πο ἃ πα ΔΡΡΙ]οδ- 

ὑϊοπ ; “ὑπ 6 ΔΙ]ΘΡΌΤΙΖοα ἀυνᾶῦ ὑπ6 4οο- 

ὑτῖπθ, 8 πη 4 ὑαγποα 411] ταὐο ἤσττθ ἀπά 

ταιθύδρμοσγ,᾿ ὟΝ αἰϑυῖ. 2Ζοοί. οΓ Τνῖη. τν. 

ΜΟΙ]. Π|. Ὀ. 459. Οτἱηβο]ὰ (ϑολοί. Πείί. 

Ῥ. 603) οἷΐα5 Ροῖγο. δλίϊ. 7, Ὀὰὺ {που 

Π6 πούθγοοχυ βθουηβ ὅο 6 Οἵ ἃ ΤΏ ΟΤ8 

Τϑαγα] πα φηὐποτηῖδη ομαγϑοίου, ΤῊ 6 

ΘΥΥΟΣ οὗ Μδγοίομ, ὕο οι Ῥδυν (α5- 

ἰογαἰδγ. ἢ. 38) θύθ Πμβ Δῃ Δ]]Π 510, 

νγὰ8 Οἱ ὃ Θοπρ]οίον αἰ ουθαὺ Κὶπά ; 

“Μαγοίοη ἴῃ ὑούαπη Οδ1 15 Γαβαγ θοῦϊο- 

ΤΠ ΘῈΠῚ ΠΟ ΔαΠἸ 65, οὖ 5011 ΦΏΪΠη:Β 58- 

Τπῦθ πηι ΤΘργοτηυθη8, ΠῸῚ απ 1015 5Β6α 

ΒῈ δύ θϊ:5 Γδοὶῦ απεοϑυϊομθαι," Τογία]]. 

Ὁ ὔ Α 0 ,ὕ κ Θ “»-ῳΨ 

μέντοι στερεὸς εμελιὸος τοῦ (Θεοῦ εἐστῆκεν, 

ἀᾶυ. αγο. ν. το. ὙΠ τϑίθγθποθ ἴο 

ὑπ6 Τπονν ἃ] οἵ σϑηθγαύομβ ἐκ παιδο- 

ποιΐας (ΤΠ 6οα.), οΥ ὕο Ὁπ6 τϑϑιτ. δῦ ὕΠ 6 

οὐποΙἤ χίομ, ΜΙ αὐ. χανΊϊ. 5.2 (ϑομποθύϊ.), 

ΒΟΔΤΟΘΙΥ πΘοα Ὀθ Δ]πἀεα ἰοθ. ΒανύΠοΥ 

ΠΟΟΟ65 ΟΥ̓ ὑΠ15 Θδι]ν Πουοον Ὁ} θ6 

Τουπα ἴῃ 8161}, (σ6β8ο]ι. εἶθ" Κείξ. Ν᾿ οἹ. 

1. Ρ. 1290, Ῥυτύοῃ, βαηιρί. Περί. Νοῖθ 

50, Ρ. 428; ὁοοῃηρ. ἰϑβίουι, Δολγῦ. τι. 

2. ΒΡ ΠΝ ἀνατρέπουσιν 

κιτιλ.} “βεϑνυορέ ἐ]ι6 Καϊέ], ὁ βοηιε;" ββο[΄᾿ 

ἀπ ἦς ππρ 

Τρουα 0815 τι56 οἵ τινων ὑπὰῦ ὕΠ8 πατη 6 

ΟΥ {16 βυῦνονίεα ὑγὰ8. 5π18}} (ΘΟΥΏΡ. 

Ομτυ5. οὐ πάντων ἀλλά τινων); τινὲς 15 

8 οδηποῦ βδίε]υ ἸΏΓῸΡ 

ΒΠΏΡΙΥ “Βα Πἦτν ῬΘΓΒΟΠΒ,᾽ {Π6 οΟἹα (6 1. 

ἐρύνϑιομο,᾿ ἹΚυϊΐίρον, ϑρϑφολί. δ 51. τό. 

14; ΘΟΙΏΡ. ΜΟΥΘΓ ον ἤοην. 1λϊ. 3, 

19. μέντοι] “Λοιιουθ)", “πεῖο» ]ι6- 

ἰ6858.,) Ὁπ15. Θομη ρου ΡΔΡΙ1016--- Β]Οἢ 

ῬΕΪΔΔΓΙΪΥ Θοπιν ΘΥ 8. “τη ]οσθῖη απα π ἰ δια 

Δββθνθυυοπθι᾿ (Κ]Ἰοίζ, 7) να}. Υ ο]. 11, 

Ῥ. 6063), ἃ, ἃ8 105 Θοταροβί(ῖου ΒΗ ον Β, 

τιηϊῖθ5 ὈοῸΠῃ οοπῆιταδύϊου (μὲν) δπα, 

τοβυγιοὕϊοι (τοί), “ σογύβ ψαϊάθυ ᾿ (Η αΥ-ὶ 

ὕππρ, Δαν. Νο]. τ. Ρ. 503),---ἷἶτο- 

ααθαῦγ, ἃ5. ἴῃ ὕΠ6 ργθϑθηῦ οᾶβ6, 1π- 

γΟΪγε8. Δ ΟΡΡοβιίίοι ἰο ἃ. Ῥγθοθα!ηρ' 

Οδιιβ6, δι τηθοίβ ἃ ῬΟΒΒΙΌ]Θ οὈ]θοίῖοη ; 

ΚἸΠοΟυΡῚ. ΒΟΠῚΘ ΤηΔῪ 6 βιιθνευίβά, γϑῦ" 

ΔΡΒΆΓΘΟΪΥ ὑΠ6 ἥττη ἐοπηάεύϊοη οἵ (ὐοά 

βίδῃ 45. ΠΏΒΗΔΙΚΘη 88. ΘΟ τ “ απδτηνὶβ. 

ααογαπάδη δα νουύαῦαν Πάθα, ποῖ ὕδ- 

τήθη Τππαδιηθηύσση 1)6], δύ, ΤῈ 

ῬΆΓΕΙΟΙΘ ΟὨ]Υ ΟΟου5. ΠΟΥ ἴῃ δῦ Ῥδαὶπ 

ἜΡΡ., ἔνβ ὑϊτηθβ 1 δῦ οΠη (ο]!. ἵν. 27, 

ὙΙ 15; Χίϊ. 22, ἈΧ 5, ΧΧΙ ἤ), ΤΕ 

ἴῃ δ «1η685. (6. 11, δ), δη ἃ ὁπ66 ἴῃ 

δὺ 946 (νεγ. 8). 

μέντοι 15 ῬΕΥΠΔ ΡΒ πιοδύ σου ΓΘ Οῦ]Υ ῥτϊπὐθα 

ΒΘ ΟΠ6. ΜΟΙ, ἃ8Β ὈὉΥῪ “αοΐηι., ΤΊίϑβοδ., 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ μη ΟΠ ΘΠ 105. ΔΤ 

Α5. ἃ φἜΠΘΙΙ 1116, 

Τοιηθα υἹῦἢ 1; 586 ΕΠ]οπαΐ, Δεα. Θορῆ. 

γ0]. 11. Ρ. 8ο. 

δ, στερ. θεμέλ. τοῦ Θεοῦ] “ἐλο ἥγηι 



, ἐπιγραφὴν ἴο ΘΟΠΥΘΥ ὑπ6 ἰάθα οἵ 1ἰ5᾽ 

“δι ΡΟΒΌ]6. Ἰπβου 64 ὉΠ ΘγΘομι. 

1. 10. 190 

ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην "γνω Κύριος τοὺς ὄντας 
3 “ Α ΑΔ ’ὔ ς ᾿ 9 , “ ς 9 ’ Ἁ 

αὐτου. Και ποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πὰς ὁ ὀνομάζων το 

7οιωιάαίζίον, ὁ Οοα ;" .0. “Ἰαϊὰ Ὀγ Ἡΐη),᾽ 

ποῦ 50 ΤΠ ΠΟ ἢ ἃ )}οβϑο8ϑὅ)6 561). ἃ ἃ 56. 

ατιοίογὶδ ΟΥ ΟΥ̓ ἵχίγνδ, 5686. Θ΄ μ θα θυ]. ϑγηΐ. 

δ 17. 1, Ὁ. 125, ΘΟΙΏΡΑΓΘα ]ῦ ἢ Ρ. 15, 

ΔΠα νυ πούθϑ οὐ 1 7}1485. 1.6. Τῦ 15 

ὌΠΠΘΟΘΒΒΑΡΥ ὅο τϑοοπηὺ ᾧπ6 ἀἸΠσθηὐ 

Δ ΨΘΡΥ͂ ΔΙΌ ΓΤ ἰπὐθυργθύδ ϊο 5 

ΜΠΙΟἢ 018 ΘΧΡΙΘββίο. Πἃ5. τϑοοϊγϑά. 

ΤῊΘ ΟὨ]Υ 540] τδούουΥ ἸΠθΟΥΡΙ. 15. ὑπαῦ 

δαορίοα Ὀγ δῦ. 1, ΤΊρη. (Ρ. ῬΟΙ. 

Αγη..), ἃπα ΠΟΥ͂ ΠΘΑΤΡῚΥ 81] πη ἀΘτὴ ΘΟΤη - 

τηθηὐαθοτβ, ΔΟΟΟΓ Πηρ' 0 ν ΠΐΟΠ 0Π8 θε- 

μέλ. τοῦ Θεοῦ 18 Ὁπ6 ΟἸι"οῆ,---πιοῦ 

τη θυ ν ὑπ6 στερεαὶ ψυχαί ((Πνγ8.), [Π8 

ἀπερίτρεπτοι (( οι.) νἱθννθ βθρᾶ- 

ταύθ]γ, ἃηα 1π σοηὐναβῦ νι {Π|6 ΒβαὉ- 

νϑυῦθα (οομρ. Νοαπάον, δίαπέϊζη, Ὗ οἹ. 

1. Ρ. 492 ΒοΠη), θαῦ οο]]θούϊν ον, ὑΠπ6 

Τὸ 

13 ἤθτῈ 081164 ἃ θεμέλιος, ποῦ “ΡΕΓ τη6- 

ΤοηΥΠ]τη ̓  ἴον οἶκος, ΟὐΤαν, Δ8]., θαύ 

(α) ὕο πηδτῖς ὑπ ΟΠ το οἵ ΟΠ τὶδῦὺ δπα 

Ἠ15 ΑΡροβύϊθβ ἃ5. ἃ Τουπάδυϊοπ' ρΙαορα 

ἴῃ Π6 ψουῦ]α ο. ΠΟ ὑῃ86 ψΠοΪθ ἴπ- 

ἔπτα οἰκοδομὴ τοβίβ (οοπηρ. ΕἸΡΠ.. 11. 20 

56.}); δη4 (0) ὑο ὀρ ν Υ ὑπ6 Ἰάθα οὗ 105 

ΠΥΤΉ 658, ΒΌΓΘ ΟΠ, ἀπ ον ; ΘΟΙῚΡ. 

ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ 1 ΤΊπι. 11. 15. Οη θεμέλ. 

ΘΟΙΏΡΘΓΘ ποῦύββ ΟἿΣ 1 7Ἴην. νἱ. 19. Νο- 

ὑ1665 οὗ ὑπ6 νυΐοιιβ ὡθθυγαηῦ ᾿ηὔθΡΡΙ6- 

ταύϊοηβ. Μ01}1 "06 Τουπα ἴῃ 1)6 ὟΥ. ἐῃπ ἰού. 

ἔχων] “86οίπγ ἐξ παΐδ,᾽ Ῥαγῦ. 10} ἃ 

ὙΘΡῪ ἰαϊηῦ οαϊϑαΐ ἴοτοθ, 1ΠΠπβύγαυϊπρ' 

{π6 ργϑνίοιιβ ἀθοϊαγαύϊοη : σοτηρ. 1)0- 

μι} 45. 6". ὃ ὅτρ. τὴν σφραγῖδα 
ταύτην] « ἐ]ν5. 5οαϊ,᾽ ἱ. 6. “ἐἤιῖ5 ἐγυργο- 

ϑίογι, ἱηιϑογρίΐοτι ,᾿ ὁοτρ. θν. χχὶ. 14, 

Ὑνμ γα θαοἣ θεμέλιος Πα {πὸ πδῖηθ οὗ 

ΤΉΘγ 

ΤΩΔΥ ῬΟΒΒΙΌΙΥ Ὁθ, ἃ8. 1)6 ὟΥ. βυροθβῦθ, 

τὶ Ὡ]]Πππίοη ὕο 1) 6αῦ. νἱ. 9, χὶ. 2ο. ΤῊ 

ἰοτα σφραγῖδα 156 υϑθ4 ταῦθ ὑπδη 

ἐκκλησία ὑπὸ Θεοῦ τεθεμελιωμένη. 

50] 6 πη, ὈΙπα!ηρ, ἃη ἃ ν4]114 ομδγδοῦου, 

Οἱ {Π|6 ὕνγο Ἰη βου ϊοη8, ὑπ6 ἢγϑὺ ἔγνω 

Κι τιλ, βθϑὴβ σϑυ δίῃ] ἰο ἱπγ ον δ 

Δ]]αβϑῖοη ἤο Ν ΠΩ, χν]. 5, ἔγνω ὁ Θεὸς 

τοὺς ὄντας αὐτοῦ [ΗΠ 56}. ἐαύ. ἩΓΡΗ. })1}], 
δια 15 1η {π6 Ἰαπρααρθ οἵ ουᾶνθ ὁ0η80- 

ἰωίίογν, «ΟἿ᾽ Χ. Γ4, 27; “Η8 Κπονϑίῃ 

(ποῦ ποοθαβ ]γ “πον αηλαγυΐε)",᾽ ΒΘηρ,, 

ΘΟΙΏρΡ. ποῦΐθϑ οἡ; (Ταΐ. ἵν. 9) πὸ ἃτθ Ηἴ5 

ὑσιιθ βαυνωηΐβ, ἃ Πα Ψ01}} βθραγαῦθ ὑῃ6 1} 

ἔτοιη {π088 γΠ0 τ ποὺ. Οἱ {Π6 ρ᾽δο- 

το] ἀβρϑοῦβ οὔ {π15 ἀθοϊαγαῦϊομ, Θοτηρ.- 

ΤΆ ον, Δ ε ὁ} ΟἿ". τττ. 13, 180. τύ, 

δα π6 Ὀτιθῦ αὐ σομβοϊαύου Υ του 5 

Οἱ «80Ξκθοι, Οὐγοορα, Χχτι. ὅ. 3. ΤῈ6 

ΒΘοΟθα ᾽Αποστ. κι τι λ. ΡΟΒΒΙΌΙΥ Πὰϑ 

οὐ ππθα Δ]Ππϑίοη ὕο Νατϊη. χν]., 568 

νον. τύ, ἀποσχίσθητε ἀπὸ τῶν σκηνῶν 

τῶν ἀνθρ. τῶν σκληρῶν τούτων, ὑποιρἢ 

ΘΧΡΙΘΒΒΘΩ͂ 1η ὃ 161 Πα ΤΠΟΤΘ ΘΘΠΘΙᾺΪ 

Του πὶ (οοταρ. βϑῖθῃ 11]. 11), Δα 15. ἴῃ 

{π6 Ἰδηρτιαρο οὗ τυαγγυΐη. 

: 
ὁ ὀνομάζων] “τηυἦο παηιοίδ,;" ποῦ Ἰ:2) 

[τ νοοϑ}} ἔτ, “ααὶ Ἰηνοοεῦ,᾽ 8], 

Ῥαῦ “ααἱ ποπηϊηδῦ,᾽ ΜΝ αἰσ.. (μ]δαποίθα 

Ὀγ Β6ζΖ8), αοἱῃ.,---561}1. ἂἃ5 8ῖ5. Τιοσά 

δια Οοα, “ηαἱ τοσαῦπϑ. οα7τ|5 510 αἸδβοῖ- 

ῬΙΠπ ΟΠ τἸβύατη ποπηϊηδῦ τιὖῦ τη) Β ΓΤ τη,ἢ 

Οατοῦ.; οομὴρ. ᾿βαίδῃ χχνυὶ. 13, Κύριε 

ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά 

σου ὀνομάζομεν. ἀδικίας] ““η- 

γι ἐδουιδη.658.,᾽ ἴΠ6. ορροβίίβ οἵ δικαιο- 

σύνη, Ατὶδύου. Πλοέ. 1. 9. 7, Ζοϊμθα ὈΥ 

ῬΙαύο, ον. Ὁ. 477 5, ἢ σύμπασα 

ψυχῆς πονηρία. Ττιὶ 105 (τ᾿ δυϊδη πβαρθ 

δηα ΔΡΡΙΙοαύϊομ 1 15 51 Π}1181 ἴῃ τηθδπ- 

ἴηρ ὕο, Ὀαὺῦ οἵἨ ἁ νῚἋ6. στϑίθγθηοθ ὑπᾶπ 

ἀνομία, ΘΟΙΡ. 1 ΦοΠη ν. τῦ; “" ἀδικία 

Ὧθ. αὐδοιπαιθ ᾿ηργο ιύαῦθ ἀϊοϊύτ, 

απαύθπιιβ τῷ δικαίῳ τορυρπαῦ,, Τιὺ- 

ΤΠ, ΘΠ ΟΉ.. Τ. Ῥ. 48; 88 δικαιοσύνη 

15. συναγωγὴ καὶ ἕνωσις πάντων τῶν 

καλῶν καὶ ἀγαθών (ΟἼγγ5. Οὐαΐοη. ὅν 

«70... τ.), 50 ἀδικία 15. 6 ἀπίοῃ πα δο- 

Οὐτη τ] αὔϊοι Οἵ 411 {πῶῦ 18 ὉΠ6 ΓΘΎΘΓΒ6 ; 

ΘΟΙΏΡ. πούθϑ οἷν 71, 11, 14. 
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20 ὄνομα Κυρίου. 

ΤΙΜΌΘΕΟΝ Β. 

9 ’ δὲ ΘΜ» ς 9, 

εν μεγαλὴ ὃε οἰκιᾳ οὐκ ἔστιν. μόνον 
’ὔ “ ς Ἃ νὴ ἘῺΝ ν Α , Ἂν 549) [2 

σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλα και ξύλινα καὶ ὁστρακινα, 
Α « Α 9 Α «“ δὲ τ) "5 [ Ἂ 

21 καὶ α μεν εἰς τιμὴν ἃ οὁε εἰς ατιμιαν 
9“.Ν 3 
εαν οὺὐν τις 

9 2 ς Α ς δ ’ ΕΝ “ 9 Ἷ 

ἐκκαθαρὴη εαὐὑτον αΑἼἾΤΟ Τούτων, εσται σκεῦος εἰς τίμην, 

20. δὲ 15 οοΥ δι ηϊν ποὺ “ΤΓογ᾽ (ΒΙοοτηῇ.), 
Ῥαῦ, νῦν 105. ῬΤΟΡΘΓ Δη 1 0Π 0168} ἴοτοο, 

πούϊοθβ ἃ ὑδοὶῦ οὈ]θούϊομι νν Β1ο ἢ ὑπ6 τπη- 

ῬΙΠΘα βὐαύθιηθηῦ ἴῃ {Π6 ᾿αβῦ οἱατιβο οὗ 

86 Ῥγθοθαϊηρ υϑῦ86, νἱΖ. “ὑμπῶῦ ὑπογρ 

ὍΓΘ ἄδικοι ἴῃ ἐπ6 ΟΠ τοῦ οὗ ΟΠ τ βύ,᾽ 

τηϊρηῦ θ6 ὑποισῃῦ ἴο βυιρσοθδῦ : ὉΠ15. 10 

αἰ]παὐθβ ὈῪ Βπονῖηρ Ὁ ἴο θ6 σθϑ]]ν ἴῃ 

ϑοσουδηπο6 νγ1 0}. {Π|6 Θοτ 5615 πα νν1}}} 

οἵ Οοα ; “πὸ ΟἸΌτΟΝ ἐ5 ᾿ηἀ 664 τηὐγϊῃ- 

510 ΠΥ ΠΟΙγ, ὀιέ ἴπν ἃ ἰΆτο8 Πουιβ6,᾿ 0.» 

ΘΟΠῚΡ. πούθβ οὐ (Ταΐ. 11. τι. ΤΠ6 οοη- 

Ὡθχίομ 8Π4 ουγτοηὺ οἵ 0Π6 Αροβὺ]θ 8 

ὑμβουρμῦ Ψ}1}} θ6 θεβϑὺ τϑοορῃη]ββά, 1 Ὁ 

Ὅδ8 οὔβογνϑα ὑπὰῦ ἴῃ νϑγ. το ὅπ ΟΠ ατοῆ 

15 τραγ θα τπογα ἃ5 δ ἐγ δέίο, ἴῃ {Π 6 

ῬΓΘβθηῦ γΘΓΒΘ ΤΉΟΓΘ ἃ5 ἃ οὐδ ΘΟΤητητ- 

ΠΟΥ: οα ὕπ6 ὑσιιθ ἱπηροῦὺ 8 Πα ῬΙΌΡΘΙ 

ΔΡΡΙΠοδύϊοι οὐ ἐπιθβθ ὑθυΊηβ, 5868. «86 ]ς- 

501), (ὐγεθα,, ΧΙ. 7. 6, ὅτι ΕἼ614, ΟΥ̓ ἐ}ι6 

ΟἸμιυνοῖν, τ. το, Ρ. 14. 

ἐν μεγάλῃ οἰκίᾳ) “ὧν ὦ Ἰαγα ἤοιιδ6 ;" 
ΟΌΒογνθ ὑπ δριυμϑῦ, πα 108 Ροβιμοη, 

μου, 67. ὃ 50. 2, Ρ. 464. 

15. ποῦ ὑπ νον ((Ἶγυβ., ΤΠΘΟρΡΙ.), 

Ραύ, ἴπ σοπθϊππαύϊομ οὐ ὑπ Ῥγθνίουβ 

᾿πηᾶρθ, ὑπο σιβῖῦ]86 ΟΠ Όσος οὗ ΟἸτῖϑῦ 

(Ογρυ. Δ}. 55); ὑπ Αροβὺϊθ οῃδηρβδ 

ΠονΘνῸΓ ὕπ6 ὕθιπὶ θεμέλιος, ΜΠΙΟΝ 

τη 6 α {Π6 ᾿πυγαγα ἃ Πα δββθηθαὶ οΠδ- 

τοῦθ οὗ {π6 ΟΠμΌγοῖι, ᾿πΐο οἰκία, νγ] ἢ 

5ΘΓΨ ΘΒ Ὀθῦθου ἴο ρουύγδυ Ὁ 1ῃ 15 ν]51016 

δια οαὐναρα ἀβρθοῦ. ΤΠ6 ΟἸυτοὶι νγὰβ 

μεγάλη, ῦ νγὰβ |Κ ἃ πρὸ οἵ νῖάθ 

ΒΥ 7660 (σαγήνη, Μαύη. χιϊϊ. 417) ὑπ 

1πο] 466 1η τῦ Βοτηθυϊηρ' Οἵ ΘνουῪ κἰπὰ ; 

8886. ΘΒΡΘΟΙΆΠγ, 1614, ΟΥ̓ ἐλ Οἠιω"οῖι, 

1. 7 84α.,) Ρ- 11 56.,) ῬΘΆΥΒοη, Οὐ ο(, 

Ατῦ. ΙΧ. 0]. 1. Ρ. 405 (64, Βατίοῃ), 

δα Ἡοοκοσ, Κἰοοῖ. Ροΐ. τιτ. Ἂ. 8. 

σκεύη χρυσᾶ κ.τ.λ.}] “τεδϑοῖ5. ὁ ψοϊά 

αγια 5ἰἴυον.᾽ Ἔν {815 δπὰ {ΠΗ [Ὁ] ογὶηρ, 

ΤΠ οἰκία 

τηθύδρ πουῖοϑὶ! ΘΧΡΥΘΘΒΙΟΤ8. ὅπ 8 σΘΏ ΤΠ 6 

δῸ Δ ΒΡΌΓΙΟΙΒ. ΤΠ ΘΠ 6 5. οὗ ὑπὸ Ομπ οι 

δγ6 ΤΒΡΓΘβθηῦθα δἃ5 Γουτηῖπρ' ὕννο οαἰὐδέληοί 

ΟἸαβθθθ, ϑδοὴ οἵ ὙΏΙΟΝ, 85. ὑπ6 ὕδθυμβ 

χρυσᾶ, ἀργυρᾶ, ἀπ ἃραὶη ξύλ. ἃπα 

ὀστράκ., ΒθΘι ὅο ᾿ΤΉΡ]Υ, τηδῦ ἴηνοϊν 

αἰδγθηῦ ἄθρυθθβ ἃπα συδα δ 8 : ὑπ 6 

Του {π6 σκεύη εἰς τιμήν, ΠΟ ἃτϑ 

οΔ]16α ὈΥ ἃ “ νοοϑῦϊο ᾿πὔθγπδ,᾽ ἃπα ἃΓΒ 

πηϊύθα ἴῃ Ποᾶσὺ ἤο ὑπ6 Ομυτοι ; {πΠ8 

Ἰαύίθν ὑπ σκεύη εἰς ἀτιμίαν, 0 ἃτθ 

ΟΔ}16α Ὀγ ἃ “νοοδῦϊο τποσο θχίθγηδ,᾽ πὰ 

ὙΠῸ ρουύαϊη ποῦ ἴο ὑϊι6 “ Θοηρᾶθεδ 4ο- 

τηῦδβ᾽ (Αὐραϑῦ. ἀ6 Βαρί. νι. οο [11],-- 

ἃ Οπαρύον ὑπῶῦ 0011} τΘρδὺ σοηΒα ]}]Πρὴ, 

Ῥαὺ ὈΘΙ]οπρ' ὑο 10 ΤΩΘΓΘΙΥ οΟὐὐνγαγα γ ἃπα 

ἴῃ ΠὩΠῚΘ ; ΘΟΙΏΡ. «8 ο κβοι, (γε, Χτι. 7. 

154., Νϑαπαον, ΖΦ αγζη, Ν' Ο]. 1. Ῥ. 492 

(Βο μη); μα οπ ὅπ ψΠΟ]8 βι δ]θοῦ, 650. 

ὑῃ6 ρυθαῦ ψοῦῖκ οἱ ΕῚ6]4, 8007. οἰΐ., 

Ῥαυθοι]αυν Βοος 1. 6- τι. Τὴὰ5 

ὕΠθη {Π68 τιμὴ ἃπα ἀτιμία πᾶν πὸ τϑ- 

ἔθυθποθ ἤο ὕΠ8 ΠΟΠΟΌΣ ΟΥ̓ ἀἰβμοηοαν 

ὑπὰῦ στϑαουπα ὕο {ϊι6 οἰκία οὐ ὅο {π6 

οἰκοδεσπότης (οοτηρ. Μίδοϊ, Μαίιῃ.), 

Ῥαῦ, ἃ5. ἴῃ Βοιη. 1Χ. 21 (806 Μϑυϑὺ ἐπ 

ἰ00.), Β'ΤΊΡΙΥ ὡρρϑγύαϊη ὕο, ἃπαὶ α88]1- 

Φαῦιν Υ ΟΠ αγαούθυ!Ζθ, [Π 8 ν6585615 ὑπθιη- 

Β6ῖνββ. ΜΌ]ΠΟΡ (Ρ. 106) 7}50}ν Βα 5 ἴῃ 

016 ᾿πηᾶρθ Ὀθὶηρ' ὕὑΠππ5 1 Ὁ ἴον Ἰηΐθγρτθ- 

 αύϊοῃ ὑο ΤΙπηούῃ 5. βρίγῖσπιδὶ αἰβοθγη- 

ταθηὺ (5868 Ψ6Γ. [4 56.) ἃ τᾶ οὗ σϑυιι- 

ἸΏΘΏΘΒΒ; ἃ ΤΌΓΡῸΤ νοῦ] παν ΠΆσαΪῪ 

Ἰϑῦν 10 ἀποχρᾶπαβα δ ηα] πἀπθχρ]αἰπθα. 

21. ἐὰν οὖν τις κιτ.λ.1 ΑἸ 6ποοι- 
τα σῖηρ δηἃ σΟΠΒΟΪ ον δχμογίαίοη, 

ΘΘΠΘΓΙΆΙ ἴῃ ἔογ τη, γοϑὺ ποὺ ψῖθ μοῦ 5ρ6- 

οἷα] σϑέθυθμοθ ἕο ΤἸπούηυ ; ἐαν τις -- 

“81 ΘΡΡῸ 618, ὙΘΙΌΪ ρσταῦδ, ΤΠπηο- 

{μ6ι5,᾽ Ββπο, ἐκκαθάρῃ ἑαυτ.] 
“ βἠ,αϊς ᾧἄανθ ριργοα ᾿ϊηιδοί,᾽ “ Θχρατν- 

ϑαιὶῦ 56, Βεζῶ; ποὺ παντελῶς καθάρῃ, 



’ ,ὕ “ ’ὔ . “ 

ἡγιασμένον, εὔχρηστον τῷ δεσπότη, εἰς παν 
γ δὰ [ 

ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον. "Γὰς δὲ νεωτερικὰς 

. Ὁ. 197 

ἔργον 

ἐπιθυ- 22 

ἰας φεῦγε, δίωκε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην μ ᾽ ᾽ ᾽ 7,ν) Εἰ ρ1) 

ΟἾτυ5., θαὺ (1 5θηδὺ μη" αγηαλεϊ) “Ρατγ- 

σθθπ0 5658 Θχϊθυῖί,᾿, Βϑηρ".,--ῦπα ἐκ το- 

Τουυῖηρ' ἴο [Π 056 νν ΠΟ56 ΘΟΤΩΤΊΠΪΟΤΙ νγἃ 5 

ἴο 68 1οἴν, Θοπηρ. νϑῖ. 19, ἀποστήτω. 

ΤΠΗΘ νοῦ ἐκκαθ. ὀσοιγ5 ἀρσδη ἴῃ 1 (οι, 

ν. 7, ἜΘΥΘ ὑπ8 ἴοσοθ οὗ ὕμθ ριβρ., [ἢ 

ΔΠβίοη 0 ὕπ6 “Ρατγρίησ-οὐ᾽ Τγοτῃ ὉΠ 8 

ΒΟΌΒ6ΒΟΓ ὑΠ6 παλαιὰ ζύμη (566 ϑεποοίίς. 

“ον. Πεδν. Ὗ οἹ. τ. 598), 15. ἔ1]Π}Ὺ ἃρΡῶ- 

τη. Πθοά. (οοιηρ. ΟΠ Ὑ5.) 68}}5 δῦ- 

τοηύοη ἰο τῆς γνώμης ἐξηρτημένην τὴν 

τοῦ κρείττονος αἵρεσιν, Ἠδτα {Ὰ]}]}γ οος- 

νεγϑὰ ὈΥ {16 δοῦ. ψεὺρ ψιῦ ὑπ6 τὸ- 

ἢθχῖνα ργοποῦμ (Β6ηρ.), ἀπ ἀθηϊθα ἰὴ 

ὃ ΤΩ ΘΙ ὙΘΓῪ ἸΠΟΟΉ ΠΟΙ σ' ΠΥ Β6Ζᾷ. 

Οἱ ὑπ σγθαῦ ρυϑούϊοδὶ θυ] ΠΟ 1016 ἴῃ- 

γοϊνβα 1ῃ {15 νΘΥΒΘ, -- (ὩΟ ΘΟΙΠΙΠ ΠΟΘ 

ΊΌΠ ΠΡΟ ΡΊΘΙ5. οὗ Γι παδτηθηύα]β,᾽ 566 

π6 βου γϑιηδυκϑ οἵ ΟΥ̓ αὐθυ απ, δουρί». 

οΓ Τγύν. οἷν. τν. Δ ὁ]. Π|Ι. Ὁ. 456 5α- 

ἀπὸ τούτων 56Θ6ΙῚ8 ΟἸΘΔΙ]Υ ὕο τοῖον ἴὸ 
ἃ εἰς ἀτιμίαν, ἱ. 6. Ππ ῬΕΥΒοη5 ᾿πο] παρα 

ἴῃ πῶ 511η116,---ποῦ ἰο ὑπ6 βεβήλους 

κενοφωνίας τηϑη]οη θα 1 γογ. τὖ (80.), 

ΠῸΡ ἴο ἀδικίας, νΘΓ. 10 (τα), ψΒΙΟἢ 

Ἰαύθθυ 5668 ἃ ὙΘΓῪ ἴατ- οὐ μθα τϑΐογ- 

6Π606. 1 τιβῖηρ' ὕΠ6 ὕβθυιηβ ἃ εἰς ἀτιμ., 

186 Ὁπουρ!ύβ οὗ {π6 ΑΡροβϑῦϊθ γγϑσθ ἴῃ 

411 Ῥτοθα "1 ἀνθ]! ηρ οἢ. {116 ψευδο- 

διδάσκαλοι ἴο ννῆοιη Π6 δ ὕθθη στθ- 

ΘΘΠΟ]Υ ΔΙ] Ἰηρ, εἰς τιμὴν 

15. ποῦ ἴο Ὀ6 οοππηρούθα νι ἡγιασμένον, 

ΥΤ., σ αἱρ'., ΟἾΡγ8., Ζαοίηι., Τ)60 (πὸ 

βου νυ Δ ορίβ [ἢ ΗΒ ὑοχῦ ἃ Θοη ΓΔ ΓῪ 

Ρυπούμπανοη), Ὀαῦ, ἃ5 ὉΠ ρυθνυῖοιβ οοη- 

ΠΘΧΙΟΏ ἴῃ ΨΘΥ. 20 ΟὈνΙΟΙΙΒΙΥ Βιιρ σα ϑίβ, 

Ἰπητη  Ἰαύθν ἢ σκεῦος, {Π6 {πτθθ 

ἀβἤμηϊησ' οἸδιιΒ65 ΤΉΟΤΘ [Ὁ]]Υ ΘΧ ]Ἰ πἰηρ' 

ὉΠ6 τηθϑηϊηρ οἵ {Π|6 ὕβιτη. 

εὔχρηστον] “Α86γυἱοεαῦϊε,᾽ ΟὮ. ἵγ. 11, 

ῬΒΊΙΘιη. 11 ; ἄρα ἐκεῖνα ἄχρηστα, εἰ καί 

ΤἼηΘ εὐὖ- 

χρηστία, 8.5 {116 [Ο]]Ονν ἸΠρ᾽ οἴδιι88 ΒοννΒ, 

τινα χρείαν ἐπιτελεῖ; ΟἾγΥ8. 

15. “ΡΕῚ ορεῦῷ Ῥοπδ, ααϊδιι5. οὖ ϑιι88 δ 

ΔΊΟΥ. Β8].01 δ. πθοθϑϑιυοι δα 1)6] 

Θ]ου τη Βα Ὀβογυιδηύ,᾿ ΕἸΒΌΠ5. 

εἰς πᾶν ἔργον κιτ.λ.1 “ργεραγεα, 70} 

Ου67} φοραί τρονἶ; ;᾽ εἰς, ἃ5. ἀϑαδ], τοῖθτγ- 

τηρ ἤο ὑπΠ6 αἰ ϊνηαΐθ πὰ πα οΡ]θοίΒ 

ΘομὐθιηΡ]αὐθα ἴῃ ὑπ 6 ρΡῈΡγύϊοι ; Θ012}». 

Ῥθον. 1χ. 7, δπὰ πο, (ΤῈ. ὃ 20. ἃ, 

Ῥ- 354. ΤΠΟΙρΡΊ. ΟΡΡΟΡ 1 0168. τη] 9] ῦ 

ποῦ ΔΙ ννδυϑ ῬΡΓαβθηῦ ὑΠ θη 56] ν 68 [Ὁ ΔῈ 

ΘΧΘΙΟΪΒ6 οὗ {πΠ6 ἑτοιμασία, γοὺῦ 1ὖ νγὰβ 

ὑπογο δρδιηϑῦ {88 πη οὐ πϑϑβᾶ; κἂν 

μὴ πράττῃ, ἀλλ᾽ ὅμως ἐπιτήδειόν ἐστι, 

δεκτικόν, ΟἾγΥ9. 

22. Τὰς δὲ νεωτερικὰς ἔπιθ.] “διέ 

ἐΐι6 {ιι8ὲ8. 077 ψονιέλι,᾽ “ 7αν θη Πὰ ἀ65146- 

τῖα,᾿ δ α]ο., ΟἸΔγότη. ; οθΡύϑ! ΠΥ ποῦ 

“ οαρΙα!δαῦθθ ΠΟν ΔΓΏΤΩ ΤΌΤ ΈΓΏ,᾿ Δ] Πη85.» 

ΠΟΙ “ΔΟΓΘΒ, γϑπϑιηθηΐθϑ, οπρια,,᾽ 1)0685- 

ΠΟΥ, Οὐδ. Ῥ. 417; 868 658Ρ. ῬΘδγΒΟΉ, 

Ῥὠινα. 1ση. (ἃ ἸΘοὐ.), Ν ο]. 1. Ῥ. 7 54. 

(Α.-Ο. Τὴῦρν.). Τὴθ ργθνίουβ ἐπαϊγθοῦ 

ΘΧΠογύαθοη 13 ποῦν ΘΟὨ 64 ἴῃ ἃ αΪ- 

τϑοῦ ἴογστη Ὀοίῃ ποραύ νυ ἃ Ροβὶ- 
ὑϊνεῖν : ὕμθ δὲ (ΒΟ τη υϑὺ ποῦ 

ΟΠ υὐθ, 85. ΟὐμγὉ.} ταϑυκβ ὑπ6 οοπ- 

ὑγαβϑὺ θθύνγθθη νεωτ. ἐπιθ. ἃπα ἑτοιμα- 

σία εἰς πᾶν κιτ.λ. Π6 ἐπιθυμίαι ἀο 

ποῦ ΤΩΘΓΙΕΙΥ͂ τοίου ἴο πορνεία, Ὀπΐ, ἃ5 

ὍΠ6 Οτσθοϑὶς σου θηὐδθουβ ΓΘΒΙΥῖς, ἴη- 

ουαθ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἄτοπον (τ γ5.), 

τρυφήν, γέλωτος ἀμετρίαν, δόξαν κενήν, 

καὶ τὰ τούτοις προσόμοια (ΤΠ πθοα.), ἴῃ 

ἃ γογα, ἃ}1} {Π6 1πι508 δ ῬαββΊΟΣΒ ΥΒῸ ἢ 

ῬΑΡ ΘΟ] Υν οΠμδιδοίθυιζο γοαῦῃ, ὑαῦ 

νν ΒΊΟἢ οἵὁ σοῦγβθ πηὶσηῦ θ6 [6]0 ὈΥ οπ6 

ὙΠῸ νγὰβ ποῦ ἃ γουὺῃ ἴῃ ὑπΠ6 βύγϊοίθϑὺ 

ΒΘΗ586 οὗἨ ὑΠ6 ὕθσιη, Ομ ὑπ οοιηραγᾶ- 

ἰνο γουύ! οἵ Τιπιού μιν, οοπηρ. πούθϑ 

ὉΠ 1 ΤΠ. ἵν- 12. δίωκε] “7οἰίοιν 

α7ίον.. ὅο, νι 0ῃ6 βαῖηθ βαβϑῦ., 

1 ΤΊ), νἱ. 11; ΘΟΠῚΡ. δ͵δὸ Βοτη. ἴχ. 

ΒΘ 51 ΧΙ 15, ΧΙ ΤΟΣ ΘΟ κιν: Τὴ 
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. ς΄ 9 ’ ᾿ , 9 κ 
μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τον Κύριον εκ καθαρᾶς καρδίας. 

22 "Γὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς 

94. ὅτι γεννῶσιν μάχας" δοῦλον δὲ ἹΚυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, 
ς Ἁ "7 ον Ν , 2 2 

αλλὰα πίον εἰναι προς παντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον, 

ι ΤΊ 655. γ. 15. [Η- 0. χὶϊ. 14], ψΠΘΓ6 

διώκειν [Η6. ἢ1ΤῚ Ῥτον. χχὶ. 21, 

Ῥϑαΐμι χχχῖν. 15] 15. ϑθα Ὀγ δῦ Ῥϑὰὺ] 

ἴῃ Ὁπ6 βᾶτηθ οπδγδούθυβῦϊο. νυν Υ τὶ ὺ ἢ 

ρϑίσαοῦ βαρδίδηψινεβ; ὑπ6 σογγθ]αύϊνθ 

ἴθτπὶ 15 καταλαμβάνειν, θοτη. 'χ. 30, 

ἘΠῚ} τ} 17: 

Β66 ποίαθβ οὔ 1 7γην. νἱ. 11: ὅταν λέγῃ 

Οη δικαιοσ. δπα πίστις, 

δικαιοσύνην, νοεῖ ὅλας τὰς ἀρετάς, (οΥδγ. 

εἰρήνην τπητϑὺ θ6 Ἰοϊπεα ψῖ μετὰ τῶν 

ἐπικαλ., ποὺ σῇ δίωκε, ΗἨεγάθητ.: 

οοπΡ. Η6}. χὶϊ. τ4, εἰρήνην διώκετε 

μετὰ πόντων. Τῦ ἀδπούθβ. ποῦ ἸηΘΓΘΙΥ͂ 

ἐρϑδθθ᾽ ἴπ ὕπ| ΟΥ̓ ΑἸ ΠΔΓΥ 56η86, ὕ. 6. 8Ὀ- 

56π066 οὗ οοπίθηθίομ, Ὀαὺ “ σοποου Ἰλη 

1ΠΔτὰ βρ᾽ εἰ σα] θυ ἡ (( αἷν.} νν ΒΙΟἢ. ἀπ} 0685 

Τορϑῦμον 81} νν Ὸ 68}} ἀροπ (1 ον. 1. 2) 

διηἃ ψηο Ἰονα ὑπεῖν Γοσὰ ; οοιηρ. Βοτη. 

ΠῚ Τ2, ΠΡΙ ΙΝ 5. ἐκ καθαράς 
καρδ. (566 ποίεβ οὐ 1 71ηι. 1. 5) Ὀ6- 

Ἰοηρβ ἴο ἐπικαλ. τὸν Κύρ., ἃπα ὑδοῖυ!Υ 

οοπύγαβίβ ὑπ6 ὕστιιθ 6] θυ νι {Π6 

[α158 ὑθδοθοσβ ποθ καρδία [π|κ6 {Π6ῚΓ 

νοῦς Ὡῃα συνείδησις (ΤΊ. 1. 15) νγὰβ5 ποῦ 

καθαρά, Ὀαὺ μεμιασμένη. 

22. Ἰὰς δὲ μωρὰς κιτ.λ.}] “7λο 

7οοιίἰ5. απ ἱφηογωπέ φιυιοδέϊοηβ νυ Πῖ ἢ 

ὑμ6 [156 ὑθϑοῆθυβ θβρθοί!ν Ἰονθὰ ἴο 

Θηξοτύαϊη δ η4 Ῥγορουπά :᾿ οομηρ. ΤΊ. 

1. 9. 
ἴπ Ν. Τ.) 15. ποῦ χοῦν “ βῖπθ αἶβοῖ- 

ῬΙΠπᾶ,᾿ Ν α]ο.. (οοταρ. ὅ'.1.), θαῦ, ἴπὶ 8ο- 

οοτάδηοθ 1 105. πιδὰι8} ἸΘχῖοα] πηθδῃ- 

ἵπρ (ϑυ14. ἀνόητος, Ἡ Θ5γοῖ. ἀμαθής), 

“Ἰηἀοοίαβ,᾽ πα ὉΠ6Π 66, 88 ΠΟΓΘ, “ἴη6ρΡ- 

ὑπ5,᾽ “᾿ἸπΒ0]585,᾽ (οὔ. “ ἀνα]δπβ ̓  [οο6- 

παύθ σχὶῦ ἢ “ ἀ1] ; οοτρ. Ῥιῖον. νἹ]ῖ]]. 

5, ΧΥ. 14) 8Π4 68Ρ. ΠΟΟ15. Χ. 3, ΒΥ 

βασιλεὺς ἀπαίδευτος πἰδιπιάβ ἴῃ ἃ Κἰπά 

οὗ οοπίγαβὺ ἰο κριτὴς σοφός, νΕΥ. τ; 

ΘοΙΏΡ. ΔΝ ΊΠΘΥ, ΟἹ". ὃ τό. 3, Ρ. 88. 

ζητήσεις] “ιυιδίϊογιϑ (077 σογίγ" οὐ ΟΎγ8}}) 57 

ἀπαιδεύτους (ὦ ἅπ. λεγομ- 

566 πούθϑ οἵν  7ΤἼην. 1. 4. Οπ παραιτοῦ 

868 πού ὁ. ἰν. 7. εἰδὼς ὅτι κιτ.λ.] 

“ ηοισίη (α8. ἔδιουν εἰοδί) ἐμαὶ {λαμ} ὁν- 

φογαῖολ" οογυοη ἐϊοη8 ;᾿ οοτὴρ. 1 ΤΊπη. ν]. 

4; λογομαχίας ἐξ ὧν γίνεται... ἔρεις, 

ΤῊ ἀ86 οὗ 

μάχη ἴῃ 56} ΔΡΡΙΙοδὐϊομΒ 18. ΤΠΟΡΘ ΘΧ- 

ἐπ θα ὑμᾶπ ὑπαὺ οὗ πόλεμος ; “ αἸοὶ- ᾿ 

ὕπτ δαΐθιη μάχεσθαι 486. αὐδοῦπαῖθ 

οοηἰθηθίοπθ δὐϊδπι ΔΠΪΤΠΟΤΙ ΠῚ ΘΟΪΔΤΗΒΪ 

ποι 84 νϑεροτὼ οὐ οθάθβ [πόλεμον] 

Ῥδυνοπουῖ,᾽ ΤΙίχα. ϑγποη. τ. Ὁ. 06: 

ΘοΙηΡ. Τὐπδύα! ἢ. οὐ Ἤοτη. 71. 1. 177; 

μάχεται μέν τις καὶ λόγοις, ὡς καὶ ἣ 

λογομαχία δηλοῖ: 5686 50 ΤΙΘΠΟΉ, 

ϑγψηον. Ῥατῦ τι. ὃ 36. ἼΤΠ6 θ᾽ 5 818 

Ἰοϊποα ἴπ 98 ιη65 ἵν. 1, θαῦ ὑπογθ 0Π6 

οομῆϊοίβ ἅτ ποῦ, ἃ5. βευθ, ὍΡΟΙ ἃ 8- 

ὑγταοῦ απθβύϊοηβ θθύνθθῃ τῖν! ὑθϑ 15 

ΟΥ Εἶν] βθοίβ, θαὺ τὸ ἃοαῦ ὑπ τσ Ἷβ 

ΤΌ. 11. 9, μάχας νομικάς. 

οὗ ῬΥΙΟΡΘΡΟΥ͂, ΘΟΙΉΡΩΘ ὙῈΓ. 2, 3. Τὺ 

ΠΘρΩ Βοδγοοῖῦ 6 βαϊά ὑπᾶῦ μάχη ἢ[ιὰ8 

μ0 οοηποχίομ ἢ ΑἸΖ - οὐ αἰχμή (ΡδΡ6, 

Ἰγογίονὑ. 5. ν.}; 086 τηοϑῦ Ῥ] αΒ1016 ἀθ- 

τἰναύϊοη βθοπη5 ϑϑηβοῦ. ἡιαΐβἢ, “Ἰταβοὶ ἢ 

(χ Ξ- Κ88), 566 Βεηΐδυ, ἢγιω"ξοί οι. Υ' οἹΪ. 

11. Ρ. 42; “81 τϑοῦβ βιιβρί σαν, Ῥτο- 

Ῥυΐα 80 1ῃ101ο 1111 σϑῦρο ἔαϊῦ πούϊο Θ0η- 

ὑθηθιοηἶβ 56 ἱπηροίαβ απὸ 615 56 ἴῃ 

ΦἸϊατη ἰηἤονῦ,᾽ ΤΙ τηϑητι, ΘΗ ΟΊν. ἰ. ὁ. 

24. δοῦλον Κυρ.] “α 8εγυαπέ (80 

Οορύ.) οΥ ἐπ6 Πογὰ," ---πιοῦ ΠΠΘΥΘΙΥ ἴῃ ἃ 

ΘΌΠΘΓΆΙ ΤΘθυθηοα (οοτηρ. ΕΗ. νἱ. ὁ, 

ι Ῥοῦ. 11. 16), Ῥυΐύ, 85 ὑπ8 οοηὐοχῦ 

ΒΘΘΙῺ5. ἴο Τϑααῖγθ, 1 ἃ ΤΟΥ Βρθοῖδὶ 

τϑίθγθμοθ ἰο ΤΊ] ΠΥ 5 οἴἥοθ 885. ἃ 

ὈΙΒΠΟΡ ἃπὰ βναπρο]βῦ, τὸν ἐπίσκοπον 

λέγει, ΟὐΥΥ ; οοΙηρΡ. ΤΊ. 1. 1, δ τῺ65 

ἤπιον] “ φεγιέϊο," 

ἐφ (“ταϊδοια,, ΟἸΔΤΌΤη., ποῦ νΘΥῪ 

115. 4]: 

ΒΌΡΡΙΪΥ ομαηρθα ἱπύο “ πιδηβιιθύπιη 

Μυ]ρ.), Ὀούι ἴῃ γοσβ ἃ πα ἀθιηθδποα ; 
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9 .-" ’ Α , 
ἐν πραὔτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, μή ποτε 525 
ὃ , ᾿] - ς Θ Ἂν; ’ τ) 9 ’ ᾽ 0 ’ Α 

φη αὐτοῖς ὁ Θεὸς μετανοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθειας, καὶ 26 

ΟΠΪΥ Το Πού δπα (7 να δἀορὺ ὑπ 

τ ϑἸηρ' οὗ Ζεο., ΤΊ δοἶ..) ἴῃ τ ΤΊι655. ἢ. 7, 

δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι... ἐγενήθημεν 

ἤπιοι. "Ἤπιος (ἀθτῖνθα ργυοΌΔΌΙΥ {τὸ πὴ 

ἜΠΩ, οοτηρ, ἥπια φάρμακα, Ηοπι. 71. 

Γ1Υ. 218, 8]., νι ΡΥ ΠΊΔΤῪ τοῦ. ΡΟ δ Ρ5 

ἴο Πρ! ηρ ὈΥ ἱποδηαίϊοη) ἈΡΡΘατβ ὅο 

ἀδποῦθ δῃ οὐζιυαγ ὦ τα] ] πη 655 πα σθη- 

᾿ ὉΙΘ655, ΘβΡΘΟΙΆΠν ἴῃ Ρθατῖηρ τὶ ἢ 

ΟὔΠΘΓΒ : “πρᾷος (ὙΠ 6 ποῦ ἴπὶ 105 5ρθοὶ- 

ΠΟ βουιρύαγα Β6η56, ΘΟΤ}». Πούα5 οὐ Πῆ,. 

ἵν. 2) ᾿ρβϑτῃ δηΐμηῖ ἸΘηϊδαύθση ᾿ηα]οαῦ, 

ἥπιος αἰ Πᾶπο Ἰοηϊ αύθιη ἴῃ 8115 ἔβγθη- 

415 τηοηϑύγαϊ," ΤΊλύτη. ϑψηοη. 1. Ρ. 140. 

ΤΠΘ βυθρβῦ. ἠπιότης 15. μΙδοθα θύννθθη 

ἡμερότης ἃπα φιλανθρωπία ἴῃ ῬΏΠ]Ο, 

ΜΟΙ. τι. Ρ. 2ό7. 

ἔο ἐοωον;᾽ γᾶν ὕο ὕβδοῖ) ταῦθ ὑΠδη 

οοηὐθηα ; 5686 ποίβϑ οὐ 1 7ην. 11]. 2. 

ΤΠΘΓΘ ΒΘΟΙῚΒ. ΠῸ ΤΘΆΒΟΙ (ν]ἢ [906 ὟΥ.) 

ἴο ρῖνο διδακτ. Πδῦθ ἃ ἀἰβδγθηῦ 5π8646 

ΟΥ̓ τηθϑηίηρ ; 0Π6 βαυυδηὺ οὐ {πῸ Τιογὰ 

γνὰ5 ποῦ ἤο 6 ΤΠ ΘΓ ]Ὺ “ ΘΠγ γι ἢ,᾿ αὐ 

ἸΘΒυΠαἴθσ (Τα 61), τον ἀπ να 1}]- 

ἵπρ' ἀμάχως προσφέρειν τὰ θεῖα παιδεύ- 

ματα, Τμεοά. ἀνεξίκακον] “ραΐϊονέ 

97 τὐγοηγ," “7ονϑοαγ τ᾽ ἀνεξικακία, ἣ 

ἀνοχὴ τοῦ κακοῦ, Ἡ ΘΒγΟΝΙ. ; ΘοΙηΡ. ὟΥ15- 

(οΙὴ 11. 10, ΠΟΥ 1ὖ 15. ἴῃ ΘΟΠΠΘΧΙΟΝ 

γνἹἢ ἐπιείκεια, ἃ πα 566 ΤΠ) ονν1}1, Οὐλαγ, 

ΠῚ ΠΡ τό: 

25. πραὕὔτητι] “ηϊοο]:.688 :᾽ 566 πούθβ 

ον (ταῖ. ν. 23, ἃπα οτὺ ρἢ. ἵν. 2. Ἔν 

πραΐτ. 15 ΟὈνίου] νυ ποῦ ὕο θ6 οοπηθοῦύ- 

εα ψ 1 ἀνεξίκ., ἃ5 Τγπά., ΟΥὐδη., (6η.; 

θαὺ τχῖθπ {116 ραγῦ., ἀθῆπῖηρ {Π6 πηδη- 

ΠΕΡ ἴπ ψΜΒΙΟΏ ὑΠπΠ6 παιδεύειν ἴ5Β ἴο Ὁ6 

οοπάποίθα, 

διδακτικόν] “αρί 

τοὺς ἀντιδιατιθεμένους] 
ἐγ ι086 τοῖο αὐ'6 οογυἐογιεἰἰηγ αφωΐηϑέ Πιίην 

ποθ ὑπῶῦ ἃγ οἵ αἰΠδσθηῦ ορίηΐοτ5 

ἵνομι υ5,᾽ ΗΔ Πηη.., “απ αἰ νθυβαιη 56}- 

φθηθίδτη ονθηύ, ΤΊ ΤΉ Δ ΠΏ, -ονγμο α15- 

ὈΠΡ 565 θϑύνγθθη ἀντιδ,, ὑΠ6 ΡΥ 805 

ΒΥΓΟΠΡΘΥ ἀντιλέγοντες, ΤΊ, 1, 9, δπὰ 

ὑ6 ποῖα ἀθοϊ 64 ἀντίδικοι ; 5686. ϑ'γ)οΊι. 

1. Ρ. 9. ΤῈ6 Δ] βίο 15. ὑμτιΒ ποὺ 50 

τα} ἐο Ροβι νον μα νυ] Ἅ]Π]Υ Πογϑυϊ- 

οδ] ὑθϑομοῦβ, ἃ5 ὕο ὕπΠ6 νοσοῦντας περὶ 

ζητήσεις (τ Τί. νἱ. 4), ὕποβα οἵ νγϑαϊς 

Τα 0} πα τοῦθ] ἰόν οἵ ἀντιθέσεις 

(ΤΠ 604.) ἃπα σοηὑΓΟν ΘΥΒ18] απ ϑύϊ ομ8. 

ΤΠὴ6 ἀδππιίθ Πογοῦο 5 ὅο Ὀ68 δά- 

ΤΩΟΠΙΒΠ6 6, ἃηαἃ ἴῃ οδ865 οὐ βῦαθογη- 

655 γγὰβ ὕο 06 Ἰοῇυ ὕο Πἰτηβο (Τὺ. 1]. 

10); 510} ΟΡΡοπθηΐβ ἃ5. ὑπΠ86 ρῬγθβθῃηῦ 

ὙΓ6ΙΘ ὕο 6 ἀθβϑ]ὺ νυ σϑηύ]γ, ἃ πα ἴο Ὀ6 

σῸη Ὀδοῖς ὕο ὑπ6 ὑγαθῃ : οοΡ. Νοδη- 

ον, “ίαμέϊη, ΝΟ]. 1. Ρ. 343, ποίβ 

(ΒοΒυ). μή ποτε κιτ.λ.}] “ὕ) ρον;- 

οἤάποο αὐ ἀπ ἐΐηνο (σου πιϊ]έ σγανέ ἐο 

ἐπμόηυ," ἄτα. ; “ἴῃ ὕὉ8 Πορο5 ὑπδύ,᾽ {Ὁ., 

566 τη, ΟἹ αηιηι. Ρ. 83. Μὴ Ι5 ᾿οτθ 

8641, Βοιηθυνμαῦ ΤΥ σι] αν]ν, ἴπὶ 105. 4π- 

Ῥιαύνθ 5658 ; ποτέ, ψιῦ ἢ τυ ΒΙΟἢ τὖ 15 

τη 64,, 15 ποὺ οὐϊοβθ, Ὀπὺ “δα [ογῦ βαδτα 

Ἰπάθῆμιθ] ἰδθιηρουὶβ 5 σηἸ ΠΟΔΌΟ Θ πὰ ἢ 

(ΚΙοῦΖ, Φόναν. Νο]. τι. Ρ. 674), δὰ 

Ὑγ 8116. τηδυκίηρ ΟἸθαλν ὑπ6 οοτηρ] οί 

ΘΟΠΟΪΠρἝΠΟΥ οἵ ὕπ6 ΟΠμδρΘ, 501] Ιθῶν 85 

ὑπὸ [αἰπὺ πορα ὑπαῦ δὖ βοπὶθ {ϊτὴθ οΥ' 

ΟὔΠοΥ ϑοῖ ἃ οἤδηρθ τὺ ὈΥ (Ο( 8 

στᾶθθ θ6 ντουρηῦ νυ Π ; ὥστε ἐκείνων 

μόνον ἀφίστασθαι χρή, περὶ ὧν δυνάμεθα 

σαφῶς ἀποφήνασθαι, καὶ ὑπὲρ ὧν πεπεί- 

σμεθα, ὅτι οὐδ᾽ ἂν ὁτιοῦν γένηται μετα- 

στήσονται, Ἰγγ5. Τῇ ορύαἰίνο δῴη 

(5866 πούβϑ οἷν “ρῆ. 1. 17), χὰ ΑΟΌῚ 

ΤΟΝ, ἃ]., 15. ποῦ μου ὑγθαῦθα Β ΠΡ Υ͂ 

ἃ5 ἃ Β] αποῦϊν 6 (ὙΥ̓1Θβῖηρ..), Ὀὰαῦ ΒΘΘυαΒ 

᾿ι864 0 ΘΟΠΥΘΥ 8 ΘΧΡΙΘΒΒίθη οἵ ΠΟΡΘ 

Δα ϑιὐ)οοίἑυο ῬΟΒβὶ ὉΠ γ ; οοτηρ. ὙΥ1- 

ΠΘΙ", ΟὙ. ὃ 41. 2. 6, Ῥ- Ζύο. Θῃ {Π6 οοη- 

βύγπούϊοη οὗ ὑπ ἀ αὐ αν μή, 5866. ὑμ8 

σοοά δυὐῦϊοϊθ ἴῃ Ποῦ πὶ. Ῥαΐπι, ἤεα. 

5.0. Ο, 0]. 11. Ρ. 220, δη4 οῃ. μήποτε, 

οοταρ. ὙΊρον, Ζ7Ταϊοί. Ῥ. 457, Ὀπῦὺ οὉ- 

Β6Υν 6 ὕΠπῶὺ 0Π6 σοπηηλθηῦ 15 ποῦ ὈΥ .Π6}- 

ηυαηην, 88. οἰὐδα Ὀγ ΑἸΈ, ἐη ἰοῦ. 

μετάνοιαν] “γοροηπίαηοο,᾽ --- σον 1] 

ποῦ “οοηῃνθιβίοη ἴτοιη ραρδηΐβηη ὕο 
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ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι 
ς 3 5 “ ς δ 9; ’ [) 

ὑπ αὐτοῦ, εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα. 

ΟὨτϑυϊαηϊ γ᾽ (Πθι85, Τ᾽ λόοϊ. Οἡ δι, τν. 

τό, ΝΟ]. 1|. Ρ. τ63), θαῦ “ραπηϊδοη- 

ὑϊᾶτη ἡ ἴῃ 105. πιϑι1ι8} ἃ Πα ῬΓΌΡΘΙ 56Π86, 

5011, 8ἂῃ ἀπόστασιν ἀπ᾽ ἀδικίας πα ἃπ 

ἐπιστροφὴν πρὸς Θεόν (866 650. ΤΆΥΠΟΣ 

οΥν  ἰερελυιέ. τι. 1), ἃ ομδηρθ οὗ μϑαγῦ 

ψγοιρηῦ Ὀγ Οοα᾽Β στϑθα νι η. Τὺ 

ΤΩΔΥ ὕ6 οὐβθυνϑαά ὑπαῦ μετανοέω (ΟΠ]Υ 

2 ΟὐοΥ. ΧΙ. 21) ἃπαᾷ μετάνοια (ΟΠΪΥ 

Βοπη. 11. 4, 2 Οογ. νἱῖ. 9, 10) οσουτ 655 

ἔνθα ὉΥ ἴῃ δῦ Ῥαϑι 5 ΕρρΡ. {Πππᾶπ 

6 πηρηῦ οὐπθυννῖβθ μᾶνθ ἱπηαρὶ πο, 

θαῖηρ' ποῦ 59] ἄοτι ρᾶγ 8} Ὁ τθρ]δοθα ὈΚ 

καταλλάσσω δἃηὰ καταλλαγή, ἰθΙτη5 

ῬΘΟΙΠ ΩΡ ὅο ὑπ6 ΑΡΟΒβέ]6 : 566 [[58[ευΐ, 

“Μεγ. ττ. τ. 1, Ὁ. 102, δῃ! οοΙηρ. Τὰγ- 

Τοῦ, ογν Πἰορογυνξ. ττ. 2. ΤΙ. 

ἐπίγνωσιν ἀληθ.1 “,υὶ1 ζηοιουϊοάγο οἵ 

ἐλι6 ἐγλιέλι," ἐ.6,. οὗ σοβρεοὶ-ὑγα, Βοζα : 

{π6 (ἀοβροὶ 15. ὑπ6 Τγαθῃ κατ᾽ ἐξοχήν, 

10 σοη δ 5. 811 {Π86. Ῥυϊηοῖρ]θ5 ἃπα 6]6- 

τηθηῦβ οὐ ργαούζοαϊ ἰνα.} ; 566. Εθυβ5, 

Τἠδοῖ. Οἰμγδί, τν. 8, ῸΟ]. τι. Ρ. 82. 

ΤΠΘ οτηϊββίοη οὗ {π6 ἀγίϊοϊθ θείου ἀλ. 

15. τι ἴο ὑπ ῥυϊποῖρ]8 οἵ δουγοϊαίϊομη, 

{Π|6 ἀν ύϊο 6 θθέουθ ἐπίγν. Ῥϑίπιρ' οταϊ θα 

ἴῃ ΘΟΠΒΘΟΠΘΠΟΘ οὗ {Π6 Ῥσβρ. ; 586 ΜΙᾺ- 

αἸθύοπι, 44 γὕ. τι. 3. 7, Ῥ- 40 (84. ἘοΒ6). 

26. καὶ ἀνανήψωσιν κ-τ.λ.] “απὸ 
ἐλον πιαν γδέιι)1., ἐο 58οὐ). 688. οὐνέ 97 ἐι6 

85Π6}76 ΟἹ ἐλι6 ἀουϊ!, δοίπ Ποϊα οαριἐυο ὃν 

λΐηι, ἐο ο Μὰ [(Τοα 5] ευἱϊ1.) ΠΟ ἀ1ΠΠ- 

ΟΟ]ΟΥ οὗ {π|8 νθῦῖββ σβϑὺβ θη γον ἴῃ 

Ὁπ6 οοπδύγιιούϊοθ. Οἱ {π6 νϑιῖουβ 1η- 

Ὀευρυθύθϊοηβ, ὕΠγ 66 ἀθβοῦν σοηβίθγὰ- 

ἰΐοη : (α) ὑμαῦ οὗ Αυΐῃ., Να]ρ., ὅ'γγ. 

(ΔΡρΡγυ.), ἴο!]ονσθὰ Ὁγν 6 Υ., Ἡσ1}., 

ΑἸῈ,, μα {Π6 τη] ουἹῦυ οὗ τπηοάθυπ οοτη- 

τηθηὐδίογβ, ϑοοογηρ ο ΒΊΟΝ αὐτοῦ 

δια ἐκείνου ὈοΐΠ τϑίευ ἰο τοῦ διαβόλου ; 

(ὁ) ὑπαὺ οἵ ὙΥ οὐβύ., Βϑηρ'., ἃ]., δοοογά- 

ἵπρ' ὕο ψνΒῖοὴ αὐτοῦ 18 Τοίογγθα ὕο {Π68 

δοῦλος Κυρ., ἐκείνου ἴο Οοά, πᾶ ἐζω- 

γρημένοι ἴο ὑπ Βρ᾽ γα] οαρίπτθ δηά 

ΣΟΙ Πλΐμσ ΟΥ̓ ΒΙΠΏΘΙΒ, [Κ86 ν, 10, 

ΘΟΙΏΡ. 2 ΟὐΓ. Χ. 5; (0) ὑπαῦ οὗ Βεζᾶ, 

Οτοῦ., ἩδμηΟΠ6, ἃ πα ΔΡΡΥ͂. (ἸΆτοπι. 

(.9ο...ἸΡ51π|5}}, Δοσογαϊηρ ἐο νυν μΐοἢ ἀναν. 

οὐ παγίδος 15 ἴο 6 οοππρϑοίθα ψ ἢ εἰς 

τὸ ἐκ θέλ.; αὐτοῦ τοίοντϊηρ ὑο {π6 

ἀθν]], ἐκείνου το (οὐ, δηα ἐζωγρ. ὑπ᾽ 

αὐτοῦ Ὀεοϊηρ᾽ ἃ ΘΧΡΙ  ημδύοΥΎ οἰδαβ8 ἴὸ 

αναν. ἐκ παγ. (αἰταοβύ, “ἐλοιφῆ, ΠοΙἃ 

οδρόϊνο,᾽ .), την ΚΠ ρ᾽ ΤηοτΘ αἰ ΠΟΌΪΥ 

ὕΠ6 βύαϊθ ρυθοθαϊηρ 16 ἀνάνηψις. Οἱ 

{Π8568 (α) ἸΔθοιι"5 ἀπ ον ὑΠ6 αἰτποβὺ ἴη- 

ΒΕ ΟΥὕΆ016 ΟὈ]θούϊου. οὐ τϑίθυγϊπρ' 

06 ὕννο ῬιΌποιη5 ἴο {Π6 5816 Βα] θοῦ, 

65Ρ. θη ἃ ἴθυνν νβιβοβ. θθίον,, οἢ. 11]. 

9, {Π6Υ 86 886 ΘοΥγθοῦΥγ, 106 ὟὟΥ. δηά 

Π15 ΤΌΠΟΥ 5. ̓ Πρ Ρ ΓΘοῦ]ν ααοίθ Ῥ]αίο, 

Οταίμί. Ρ. 430 Ε, ἃ5. δὴ ᾿ἰπβύδῃοθ οἵ ἃ 

ΒΙΠΊΠΔΤ 56 ΟὗἩ ὕπ ρσοποῦηβ, αὖ 18 ὑΠ6 

ῬϑΒΒΩΡῸ 6 ῬΙΌΡΘΓΙΙΥ οἰ θα, 6. . προσελ- 

θόντα ἀνδρί τῳ...δεῖξαι αὐτῷ, ἂν μὲν 

τύχῃ ἐκείνου εἰκόνα, ἂν δὲ τύχῃ γυναι- 

κός, ᾿ἴῦ ν1}} θ6 βθϑὴ ὑμῶῦ [π6 δι 0 6515 

οἵ {16 ᾿ἰαϑῦ οἴδιιβ (ουηϊ θὰ Ὀγ 1)6 Ὑν.) 

5: ϑύβ ΒΟΤῚΘ ΤΘΆΒΟΙΝ ΤῸ] ὑΠ6 ᾿ΓΓΘΟΊΪΔΙ 

1ηἰτοάιούϊο οὐ ὑπ6 Ἰποῦθ δπιρμαίϊο 

Ῥτοηοῦῃ ; ὑπ8 ΟΥΠΘΥ Ἰηβύδημ 65 γοθυυθα 

ἰο ἴῃ Κὔύμππου, (7. ὃ ὅ2ο (444 Βοιη- 

Ππᾶταᾶγ, ϑγηέ, ντ. 5, Ῥ.- 277)» ἴπ ψ ΒΙοἢ 

ἐκεῖν. ργδοθ68. 811 αὐτὸς [ΟἸ]]Ον 5, 40 

ποῦ ΔΡΡΪγ. Το 5658 ΤΠΟΥΘΟΥ ΘΙ 6Θ0η- 

νϑυϑα Ὀγ {Π158 πίοι γ. 15 ΒΙησ ΠΥ ]ν ἢαῦ 

δια ᾿ηϑιρια, ΤῊ οὈ]θούϊοηΒ ὕο (Ὁ) ἃ 6 

ΘαΌΔΙΠΥ βγοηρ', ἴοσ 1ϑῦ, ζωγρηθέντες 

(α5 ἱπᾶθϑὰ τὖ 15 πιδβ Ὀγ ΤΠΘΟρ]..), 

ὙΧ 10). τδΥῖ5. ὑΠ|6 αοὐ (οοΙηρ. δῴη ἀ- 

νανήψ.), σου] ΟΘυύαι ν ἤανθ Ὀθοπ 

πι564 γαῦμθι ὑπδη {Π68 ρετῖ. ραγῦ. τυ Β]οῇ 

τη 5 ὉΠ6 βίαίο: ἃ πη 2Ππ6]ν, αὐτοῦ ἰΒ 

βορδυδύθα Τγομὶ 105 Βα ]θοῦ Ὀγ ὑνο π- 

ἐθυροββθά βυϊδβύδηϊινοθ, νυ ἢ οἰὑπον οἵ 

ὙΥΒ1Ο. (Θ᾽ δτητη δ ὔ!οα }Π]γΥ ΘΟΠΒΙ 46 γ64) ὕΠ6 

ΘΟΠΠποχίο ψου 4 Πᾶν ΒΘ ΠΠθα ΙΠΟΓΘ 

πδῦαταὶ ἃ Ρογβρίοσθοιβ, ΤῊΘ ΟΗΪΥ 

ΒΘΙΙΟῸΒ Οὐ] ούϊοη ὕο (0) 15. ὑπ Ἰβοϊαύϊοπ 

οὗ ἐζωγρ. ὑπ᾽ αὐτοῦ : {Π|5 ΠΟΥΤΘΥΘΙ ΤΠ 



ΤΠΠῚ πὶ 

Τι {Π6 Ἰαδὺ ἄδυβ ὕποτα 
514}} 6 ΘΥΘΙῪ [ὉΤΏ} οἵ 
νῖθθ, Ανοϊα 811 δχδμ)- 
Ῥ]65 οἵ 5ιο ἢ ὕΠῸΥ ἜΥΘΥ 
δίσίνο ἴο βϑάπιοθ Οὔμθ 5 
δα ψΠνναγὺ {16 ὑσ αι}, 
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Γοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ΠῚ. 
’ 3 Α 

ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί. 

1. γίνωσκε] 1 ιαον. τοϑα5 γινώσκετε αν Α ΒῸ ; 3158. ; Βοϑγῃ., ΖΠ.-Ῥο!. ; 

Αὐὑρ, (71 ́δολι. δα. 1, “Πουίλον). Βοίπρ' ἃ τη 6 ΟΠ Ποα]ὺ γθϑαϊηρ,, 10 ΠὰΒ Βοτη6 Οἰαῖπη 

ΟΠ. οὐ δὐθθηὐίοιι ; 85. Πού ον ο ὑπ σϑϑ πο οὗ {π6 ἰοχὺ 15 80 ΒΌΓΟΠΡῚΥ βαρρονίθα--- 

νἷΖ. Ὁ ΟΠΕΚΤΙΝ ἢ ΠΘΆΥ]Υ 81] τη55. ; ὥΥΓ., δ α]ρ,, ΟἸΆΤΟΙΩ., ΘΔΠΡΌΓΙΗ., Απρ'., 

Οὐορῦ., ΖΦ. 0Η.-  Ῥ]αἰυ, (οὔμι., 4]. ; βθνθύαῖΐ Οσσϑοὶς πὰ Τιαύϊη ΕἾ. ([6ο., (τρλοβὺ., 1)6 

ΤΠ οέέο, Α{{., Ἡγογαϑιυ.)--- να ἃ5 10 15. ροδϑίδίο ὑπαὺ ὑπ [0] προ ὅτι την ἢῶνθ οίνθη 

1158 ἦο ὑπ τϑδάϊησ [γίνωσκε ὅτι ὈθΙησ' ΟΠδηρθα ὈΥ 8 ἱϑπουδηῦ ΟἹ' ΟΔΥ6]655 ὙΓΙύΘΙ 

Ἰηῦο γινώσκετε], 10 ψψου] 4 βθοὸῖὰ ὑπαῦὺ ὑΠ 6 Θϑβῖθ πα τοῦ ῃδύιμταὶ! τϑϑάϊηρ' τητιϑῦ 

ΘΘυύδΙ ]γ μ6 τοί πϑά, 

Ὅ9 ἀΠΠαὐθα Ῥν ΟὈβουνιηρ {παὺ {Π|6 5βἴτη1}6 

1 νο]νθα ἴῃ παγὶς ἀἸα 5θθιὴ [ο γθα 6 

ὃ. 56Π11- ῬΡΔΥΘη 6108] 1] πϑύταύϊοη. Α5 

ὕπ6η (0) γἱ6 145. ἃ νΘΥῪ σοΟα 561η86, ἃ 5 

ἀναν... εἰς 15. ΒΙΠ}118 1 Ὁ. Πη4 Βγιητηθίυ! δ] 

ἴο μετάνοιαν εἰς ἐπίγν., ἃ5 ὕπ6 ἴοτοθ οἵ 

{πΠ6 Ρουϊθοῦ 15 πηι ρα] ΓΘα δηα {116 “Ρτὸ- 

ῬΥΙΘύδΒ αὐγ! αβα 16 ΡΤΟΠΟΙΉΪΠ15᾽ (Β6ΖΔ) 15 

{μ5 {Ὸ]]Ὺ ργθβθυνθά, σα δορί, ψ] ἢ 

Ῥαῦ 0016 οβι θύοι, {116 Ἰαδὺ ᾿ηύθυρτο- 
ἰαύϊοη : 8566 Ηδιημηομα ἐπ ἰο0., δπα 

ΘΟΠΟΙοΙ͂, ΗΠ γίβ, Ὁ. 122. ΝΥα πον μο- 

(166 ἃ ἔδινν ᾿πα νι τι8] ΘΧΡΥΘΘΒΙΟΉ5. 

ἀνανήφειν (“τοπΙρίβοοτ, Ψα]5.) ἃ 
ἅπαξ λεγόμ. ἴῃ Ὁπ6 Ν. Τ,, (οομηρ. μον- 

ΘΥῸ" ἐκνήφειν, τ (ΤΥ. Χν. 34}, 1Π1Ρ1165 

ἐᾷ ὙΘΟΟν ΘΓ ἔΓΟΠῚ ΟΠ] ΘΠ 655. ὕο ἃ 

βύαθθ οἵ ἔουτηθν βορυϊθῦν,᾿ “τ ρα] τη 

δχουΐθγθ ̓  (Ροῦρηγγ. 66. 4 δ8ί. τν. 20, 

ἐκ τῆς μέθης ἀνανῆψαι), ἀπ ὑΠπ6Π66 τη6- 

ὑδΔ ΡΠ ον ΟΔ ΠΥ “ Δα 58 Τα Ρο,᾽ 6... ἐκ τῶν 

θρήνων, «5601. 4 ηἴΐη. ΝῚ. 11. 10; 868 

ξαυῦΠ6ν. οχχ. ἴῃ. δγοίβύ., Κυρῖίζο, δηά 

ἘΠΒΠΕΙ ἦγ ἰοοσ. ΠΟΙ 15 ΔΡΡΥ. ἃ Β1Π0}0 

οοη ϑίοη οἵ τηϑίδρμου, Ὀτὺ Ὁ την 8 

οΟὈβεγνϑα ὑπαὺ ἀναν. ἐκ παγίδος ἴΒ ΥΘΆ}}Ὺ 

ὃ “οπδύγιοῦϊο ὈΥΕΒΡ Δ Ή5,᾽ 501]. “ ΘΟΤῚΘ 

ἴο ΒΟΡΘΙΠΘΒΒ. ΔΠΔ ΘΒΟΘΡ6. ἔγοτη,᾽, 568 

ὙγΙπογ, 6... ὃ 66. 2, Ρ. 547- 

τοῦ διαβόλου] 386 τ ΤΊπι. 111. γ; δα 

ΟΝ. ὕπ6 86 οὗ {π6 ὕθυιη διαβ., 566 πούθϑ 

ιοὴν Πρῆ. ἵν. 27. ἵωγρεῖν 15 ῬΓΟΡΘΙΙΥ 

“00 Οδρύττ αἰῖνθ᾽ (ζωγρεῖ: ζῶντας λαμ- 
βάνει, ϑι14.), 6. .ζ. ῬΟΙΥΡ. Π18έ. τι. 

84. 10, δεόμενοι ζωγρεῖν ἴῃ οομἰγεδὺ 

ψτ ἢ δια φθείρειν, ἀπ ἢ ἀποκτείνειν, 

ΤΠπονά. ΜΠ δέ. ττ. 952, 8].: ὕμθποθ “ἴο 

ὀαρύαγα,᾽ ἴῃ 8Πι Οὔ 108] 56η56, [Κθ ν. 

το,---αῦ Ἔνθ ὑμογο ποῦ νι πουῦῦ Βοῦηθ 

ΔΙΠαβῖνϑ τϑίθγθποθ ὕο [Π6 ῬΥΪΠΠΥῪ τη ΘΔ} - 

ἴηρ; 8886 ΜΙΘυου ὅπ ἰοοσ. Τπ {Π0 ΤΠ ΧΧ, 

10 15. αϑϑθα 5θνε ἃ] {πη 65 ἴῃ {Π|6 Β61η868 οἵ 

“ἴῃ. νἱὐᾶὰ βογνᾶγθ᾽ (Η 60. Π᾽ΠΠ1Π), ΝΎ. 

ΧΧΧΙ. 15, 9Ό5Η. νἱ. 25, 81. ; ὁοιηρ. Ἠοτη. 

11. Χ. 575, δπὰ 866 διιῖοον, 7, λέδαιι". 

ἘΠν ΝῸΙ. Το Ρ- [592: 

ΟἬΑΡΤΕΕ 117. 1. Τοῦτο δέ] ΤΊ]ι6 δὲ 

15. ποὺ μεταβατικόν, Ὀϊιιὺ σου ϊη 165 ὑΠ6 

Βα θ]θοῦ πη] 164 ἴῃ οἷ. 11. 26 π᾿ “8η 

Φη  ϑὐϊοα! το] αὐϊομ : ν 6. 206 τηϑῖη] 

τοίου ὕο ὉΠ ργθϑοηί, πα ὕο γ600ΥὙ0}"} 

ἔγοτα ϑαύδη᾽ 5. 5η8ΥΘ, ΘΓ. Τ 856. ΤΘίοΥΒ 

ὕο ὉΠ6 γαιύιι)"ο, δι ὕο ἃ ζυυγἐιογ)" }1)0 77.655 

ἴῃ Ἰπἱα αἰέν. ἐν ἐσχάταις 
ἡμέραις] “ἐπ ἐλ6 ἰαδὲ ἀαγ5, ὕπ| Ἰαβύ 
Ῥϑυϊοα οἵ {π6 ΟΠ τ βύϊδη οὐ, ὕΠπ6. {1π|685 

ῬΓΘοΘαϊηρ ὑπ6 οηα, ποὺ τηθ ΡῈ]. “ αὖ 

{Π6 Θοποϊ βίο οἵ {πὸ «68 βύαϊθ 

(ναἴθι!. ϑεγην. 111. ΝΟ]. ν. Ρ. 540), 

Ραῦ αὖ ἃ ρϑυϊοα τηοῦα 46 ἤηϊ 6 ]γ Γαὔπγθ 

(ὕστερον ἐσόμενον, (Ἴ»γ8.), 88 π6 ὑθ88 

ἐνστήσονται ΒΘΕΙῚΒ. Ῥ]ΔΙΠΙΥ ἰο βαροαϑύ ; 

ὉΌΙΗΡ. 1 Βεῖ, 1- δ, 2 δῦ: 1Π|: 35) σπ60 

18, Δι 566 πούθε οὐ 1 7ην. ἵν. τ. Τῦ 

νου] βθθ ΠΟΥΘΥΘΥ ΟἸΘδν, ἔπτη νοι, 

5, ὑπαῦ ὉΠ6 6ὁν1] νγὰβ θθρίη πὶπρ ὕο ννουὶς 

ΟΥ̓ ἴθ ᾧπ6 ἀδγβ οἵ ΤΊΤΟΥ ; 566 

01], 8). χν. Ρ. 276 (Οχἔοτά, 18.4.4). 

Οἱ {Π6 οχηϊββίο οὐ {πὸ ἉγΌϊο] 6, οοιη- 
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3 Α 3 

2 ἔσονται γὰρ οἱ ἀνθρῶποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, 
ς ’ ΄σ 3 τ 

ὑπερήφανοι, βλασφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, 

ῬᾶγΘ ΠΟΙ, ΟἹ. ξ ΤΟ. 1, Ρ. 13, ΏΘΓΘ 

ἃ ΤΙβῦ 15. οἴνθη οἱ Β' Πα] Ὁ νον ὰβ Τουπα 

Γρθα πθ Ὁ] ν Δ ΠΥ ΠΡΟ Β. 

ἐνστήσονται] “εὐὐϊέ οηδιι6,, “εὐὐίΐ 86. 

᾿ χοῦ Ὀὰαὺ “866- ἔγυ; “Ἰτητ ΠΡ ηὗ,᾿ 
Ὁ 

ταηὐ,᾽ ΒΘΗρ.; ἘΣ [νϑηϊθηῦ]} ΦΥΤ.» 

ἡ. 6. Μ01}} Ὀθοοσιθ Ῥγθβθηῦ (ἐνεστῶτεϑ) : 

8866 ποίαϑ οὐ (ταϊ. 1. 4. 106 Υοὐΐθ 

οΠ]θοὺβ ὕὅο Ν αἷἱρ. “ ἱπβύαθαπῦ᾽ [“δάνο- 

εἰθηῦ,᾽ ΟἹαγοτη.}, θαὺ “ Ἰηβύδγο ᾿ ΔΡΡΘΑΓΒ 

Γρο ΘΟ] ἀϑοὰ ἴῃ Τιαῦη ἴο ἀεποῦθ 

Ῥυθβθηῦ ὀΐμηθ, οοιηρα 8 ΟἿο. 7΄μ86. τν. 6. 

11) δ 65Ρ. Αὐοῦ. αὐ Πογοηλι. 11. 5, 

“ αἰνταῖθτιν [06 Π}Ρι15] ἴῃ ὑθιθρονὰ ὑγ18, 

Ῥτεουθυϊθαμη, ᾿ἰμβύδ8, ΘΟΠΒΘα 6 η85.᾽ 1 

18. ῬΟββΊ 016 ὑπαῦ 0π6 σοῖο οὔ {Π8 ννοσὰ 

ΤΩΔΥ πᾶν θη βυισοσοβίθα Ὀγ ὑπ6 ΑρΡο- 

5016 5. Ῥυόρμθίϊο πον ]θάρθ ὑπαῦ {Π6 

Θν1] ν Π]0 ἢ} γνῶ τηογα 4 ἤν ὕο νοῦ 

1 Φἰπη65 [Ἀγ Γαῦπσθ ννὰβ πον θ6- 

οἰπηϊηρ ὕο ἀθνθῖορ ᾿05618 θνθῃ ἴῃ {116 

ΘΑΥῪ ἀν οἵ ὑπ6 0508]; ἐστὲν εὑρεῖν 

ἐν ἡμῖν ἃ προηγόρευσεν ὁ θεῖος ἀπόστο- 

λος, ΤΟ. : ΟΡ. 2 ΤΠΕΒ5. 11. 7. 

καιροὶ χαλεποί] “αἰϊιοιιέ, συ ϊόνοιιϑ, 

{ΐηι65.;" τπιοῦ ΤΊΘΓΘΙΥ ἴπ τοβρθοὺ οἵ {Π6 

οαὐνγαγα ἀδπρθιβ ὑΠπ6Ὺ τηϊοιῦ ἴῃ γον 

(ἐρβυϊου]οβδ, Ν᾽ α1...), θαὖ {16 ον 1]5 ἐπ αῦ 

τηδ τ]. α ὑπ οτὴ ; οὐχὶ τὰς ἡμέρας διαβαλ- 

λων λέγει οὐδὲ τοὺς καιρούς, ἀλλὰ τοὺς 

ἀνθρώπους τοὺς τότε ὄντας, ΟἾγ 8. ; 

οοιαρ. 68]. ἴ. 4, αἰὼν πονηρός, ΠΡΗ. ν. 

τό, ἡμέραι πονηραί. ΤΠ6 χαλεπότης 

Οὗ Ὁπ6 ὑΐϊπηθ5 ψουἹὰ Ρ6 ἴε]ῦ ἴῃ {116 

ΘΙΩ τ Αββιηθηῦ ἴῃ ΠΟ ὦ ΟΠ Ιβθϊαπ 

τοῦ Ὀ8 Ρ]αοθα μουν ὑο δοῦ ((ὉῸ] νἱχ 

ΤΘρϑυῖαθ αὐ] ἀρϑε,᾿ ΒΘηρ.), ἃ μον 

ὅο οοπΐγοηῦ ὕπ86 νγίουβ ΒρΙΓ 18] δα 

ΦΟΙΏ ΠΟΥ] ἀΔΠΡῸΓΒ οἵ ὕπ6 ἀδγ5 ἴῃ νν] 10 ἢ 

ἢ6 νγᾶβϑ Πἰνίπο ; ΘοΙηρ. 2 Μδοο. ἵν. τύ, 

περιέσχεν αὐτοὺς χαλεπὴ περίστασις. 

2. οἱ ἀνθρωποι] “ Ἴ167.,. ΘΘΠΘΙΡΆΠ]Υ :᾿ 

ἐπ ἃυύϊο16 πιξῦ ποὺ 6 ονου]οοϊκϑά ; 1ὖ 

ἀοθ8. ποῦ ροϊιῦ ΙΠΘΥΟΪΥ ἴο πόδ οὗ 

ΟΠ (ῃ6. ΑΡοβῦϊ8 15 βρθδιίηρ (Μ 80), 

Ῥαῦ οἸθαΥ]ν Ἰπηρ]165. ὑπὰῦ {Π6 τηδ]ουὶν 

οἵ τηϑη 50] αὖ ὑπαῦ {ϊπη6 θ6 5.10} ἃ8 

6 ἴ5 ἃροιῦ ἰο ἀθβουῖθο. 

φίλαυτοι] “ἰοτογδ ο9.Γ, 5617; ἃ ἅπ. 

λεγόμ. ἴῃ ὑπ Ν. Τ',, ἀθῆποα Ὀγ ΤΠ ϑοᾶ.- 

Μορβ. ἃ5 οἱ πάντα πρὸς τὴν ἑαυτῶν 

Τῦ τὰν 68 οὉ- 

ΒΘΡνα ὑμαῦ φιλαυτία ῬΤΟΡΘΙΥ οοοα- 

ὠφέλειαν ποιοῦντες. 

Ῥὶ65. ὑμ15 προεδρία ἴῃ {116 Θππτ θυ] η, 

Ἰδίηο 0Π6 ΤΘΡΙΘσβο οἵ ἀγάπη (τὴν 

ἀγ. συστέλλει καὶ εἰς βραχὺ συνάγει, 

ΟἸνγ5.), π6 ὕσιιθ τοοῦ οὗ 811 ονυ]}, πὰ 

0116 θββθποθ οὗ ἃ]] βῖη ; 588 ββᾶρ. ΜΏΙΠν, 

Τ)οοὐΣ ὉΠ δύ, Τ - 5. Ὁ ΤΠ τ 

5856. (ΟἸ]αγ}.), ἀμ ΤῸΣ δ ΦὉ]6 ἀ θ᾽ θϑίοπ. 

οὗ 15. πϑύατθ δ ηα Βρθοῖῆο ἴοιτηβ, Βὰγ- 

ΤΟΥ͂Σ, 671. 1ΤΧ --Ἰ}Χ 111, Δ Ο]. 11. Ὁ. 333 

8564.,) 8η4 νγἰθυϊδηᾷ, ϑόγην. 1π|. Ὑ ΟΪ. ν.᾿ 

Ρ. 4465854ᾳ. Οη φιλάργυροι, ΜΨἜ]ΟΙ ΠΘΤΘ 

ΥΘΙῪ ΔΡΡΙΟΡΙΙαὕο]Υ [Ὸ]]Ονν 5 φίλαυτοι 

(φιλαργυρία θυγάτηρ τῆς φιλαυτίας, 

Οὐ .), ΘΟΥΠΡ. πούεθβ οὐ 1 7 ην. νἱ. 10. 

ἀλαΐόνες, ὑπερήφανοι) “δοαδίζιϊ, 

λαλιγίιίη,, Ῥοτη. 1. 50, ψ 616 υἱβρισταὶ 

15. ἃ͵5ο δ θα, ὙΤΠῸ αἰβυϊποῦϊοη αὔθ 

{πΠ6568 ὕθυτηϑ (΄ ἀλαζονεία ἴῃ νΘ 18 τηδοἶβ, 

δϑῦ οϑίοηξαίίο, ὑπερηφανία 5ιιρογ δέω. 

οατη Δ]ΙΟΡ τα. οοπίθιηῦα οὖ σοηὐατη 6] δ 

οοπ]απούα,᾽ ΤΙ.) 15 ᾿πνϑϑυϊθαῦθα ὈΥῪ 

ΤΎθηοῃ, ϑγηομ. ὃ 20, πιὰ ΤΙ πιδηη, 

βγηουι. 1. Ῥ. 73. ΤΠπ6 ἀδυϊνδύϊοι οἵ {116 

Ἰαύίθυ ψψοσα 15. ἰο ἃ οουαίη οχύθη ργ8- 
“΄(ὉΌΡ 

Βουνϑὰ ἴπ ὑΠ6 Ξ'υυ. 1:09 [411], {π8 

7,60. “Βα ΡΘΓΌΙ,᾽ πα [Π6 ΒΡ]. “Παρ ῦν :᾿ 

566 πούθββ ο 7γωη5ί. Ι͂ἢ {Π6 ὁἈ88 οἵ 

{ΠπΠ6 [ὉΓΙΠ6Ὶ ον, ὑπ6 ὑγδη8]. οὗ ὑΠ6 

Ἅαυϊ]ο. “6]αὐ᾽ [᾿ ΓἈΒΌΠαΙΟΒΙ,᾿ ΟἸΔΡΟμΙ.], 15 

7πα]Ἰοϊουθ]ν ὁμαπροα ὈΥ Βδζὰ Ἰηῦο “9]ο- 

υἱοβὶ. βλάσφημοι] 
ἐ δ[ωδ]οηιογ.8,᾽ ΟΥ̓ “ ουἱΐ 5ροαἶέ)5, κατη- 

γορίαις χαίροντες, ΤΠ ΠΘοα.- ΔΙΟΡ 5. ; τηοϑῦ 

ῬΥΟΌΔΡΙΥ 0Π6 Του πη, θοῦ] “νἱ οὐ αἰ ηἰ5᾽ 

((ὑ1ον.), ἀπα Ῥθοδιϑ8 διάβολοι ξΟ]]Ον5 
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ϑη, 1) 3 ἐγ , 5 “- ΟΡ 

ανοσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ανήμεροι, 3 

ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδο- 4 

1Π ΘΙ". 3 ; ΘΟΙΏΡ. πούβϑ οὐ τ 77). 1. 13. 

ΤΠη6 ὑπερηφανία, ἃ νὶοθ οὗ {π6 τηϊπα 

(5886 ΤΎΘΠΟΙ, ἰ. 0.), ἀθνθίορβ 10861} 501}} 

ΤΏΟΓΘ θα ]]Υ ἴῃ ὕβρις ἀραϊηδῦ Οοά ; 

ὁ γὰρ κατὰ ἀνθρώπων ἐπαιρόμενος εὐ- 

ΤΗΘ 

ὑγϑηβιῦϊοι ὕο ὑπ 1Ο]]Ονγί ΟἸα88. 15 

ὑπ5. 4150 ὙΘΡΥ͂ πδῦμΓ}] Δ ΦΡΡΓΟΡΙΊ- 

αὖθ; ὕΠ6Ὺ δ|1Π|ς6 τυ] ὑπ]: ΠΘαν ΘΗΪΥ͂ 

Ταῦπον δηα ἀἸβοθογϑα {Π8ὶ1 θα ΠΥ Ρὰ- 

Τϑηΐϑ, 

κόλως καὶ κατὰ τοῦ Θεοῦ, ΟἸ"νγ5. 

ἀχάριστοι (1 α]κ6 
νὶ. 35) παῦνα!Π]ν ἴΌ]]οννΒ ; ̓πρτδϊια 8 

τη αϑῦ ΠΘΟΘββδ Ὶ]Υ θ6 Του 6 ΓΘ ὉΠ ΘΓ 8 

15 ἀπείθεια ἴο ρᾶγθηΐβ; ὁ δὲ γονεῖς μὴ 

τιμῶν καὶ πρὸς πάντας ἔσται ἀχάριστος, 

ΟΤΏΘΟΡΗ. ἀνόσιοι] 66 
ποίθβ οὐ 1 7Ἴην. ἱ. 0. 

3. ἄστοργοι] “εὐἱέμοινέ παΐιγναΐ αΠε0- 

ἐϊογϑ ;᾽ δὶς λεγόμ., ἢΘΓΘ6 ἃπα Τοτη. 1. 31; 

περὶ οὐδένα σχέσιν ἔχοντες, Το. ἃ.- 

Μορϑ., μὴ ἀγαπῶντές τινα, Ἠεβγεῇ., 

Ῥυὺ τηοϑῦ θχδοῦϊν, (οαπι., ἄφιλοι πρὸς 

τοὺς οἰκείους, --- (Θπυπὖ8 ΟΥΟν ὑοννα 85 

ὍΠο58 ἴῸΓ ὑγοΙ πϑῦθτθ ΠΟΙ 561} ΟἸΔΊΤΩΒ 

1. Στέργω, ἃ ΜΟΥ ΟΥ τυπορρίδίῃ 

ἀογιναίίοη. [ροβϑιθίψ οομπθούθα ὑ] ἢ 

στερ-, 8 ϑδηβοι, 807} 11., “ἀΘβ! ἀθγασθ, 

Ῥούν, έψηιν. Πογϑβοῖ. ΝῸ]. τ. ῥ. 284], 

ἀδπούθβ Ῥυ ΔΙ 8 Π4 ΡῬΓΟΡΕΙΥ {π0 

ον Ὀθύνεθη ραγθηΐβ ἅμα ΟΠ] ἄγῃ 

(οοτρᾶτ Ῥ]αύο, ζέσῷ. Ν1. Ρ. 754 8, 

Χοη. (ἤθη. ὙΠ. 24), ἀπα ὑμθποθ Ρ6- 

ὕνγθθῃ ὑποβθ οοπηθοῦθα ὈῪ 51 ΠΔ]1Δ1 ΟΥ 

ῬΆΓΔ116] τϑ]αύϊοηθ. 1 ἀγαπάω ([Π|6 

τιϑιι} ὑγουὰ ἴῃ ὅπ Ν. 7.) 10 15. ΓΆΤΘΙΥ 

884 ἴῃ σοοα ΔαΐΠΟΥΒ. ΟΥ̓́ΤΊΘΓΘ 5ΘΏΒ.18] 

Ιονθ. Τύ ἄοεϑβ ποῦ οοοιν τη ὑπ Ν. Τὶ, 

ΟΥΤΙΧ Χ,, οχοθρῦ ἴῃ ἘΠ οο 5. ΧΧΥ. 17, 

στέρξον φίλον (ΤΠ 601115. ν111. 20 15 ΤΉΟΓΘ 

Ὁπᾶπ ἀου Οὐ [8])}. ἀσπονδϑοι] 

“ἠηρίαοαῦ!6;᾽ ὦ ἅπ. λεγόμ.,---οη,. 1, 

21 (166.} θδῖηρ' οὗ σϑὺὺ ἀου θυ] ααὐπο- 

τἰῦγ. ΤΠ6 ἀἸβθσθποθ θθύνθθῃ ἄσπονδοι 

δα ἀσύνθετοι (Τλοιη. 1. 31), ἃ5. Βύαίρα 

Ὀγ Τιχμαηη, ϑγποηι. 1. Ρ. 75; “ ἀσύνθ. 

4] πο ἰπϑαπῦὺ ρῥϑοίδ, ἄσπ. αἴ ΓΘα ΙΓ 6 

1ῃ φυϑῦϊαπι πο] απὺ,᾽ 15 ἸΘΧΊΘΑΠγ ἀουθῦ- 

1. ΤΠ ΤΟΓΠΊΘΥ ΒΘΘΙη5 ο ἀδπούθ ο8 

ὙΠῸ “4065 ποῦ αὐἰάίο ὈΥ ὑππ6 οοτηρδοίβ 

ἴηὔο γν 101} π6 μὰ5 δηΐθγθα,᾽ μὴ ἐμμένων 

ταῖς συνθήκαις, Ἡ ΘΒ 0}. (οοΙΏΡ. «“6γθιη. 

111. 8, 1Ο ; Τ)οτη 50}. εἰς 1 αἷ8. Πεγ.Ὁ. 383, 

Θομπθοίθα Ἱ ἀστάθμητος); ἄσπονδος 

9Π6 ΠΟ Ὑ}}}} ποῦ δηΐου προῦ ὕπθι αὖ 

81}; 566 Ττθποῦ, ϑγποη. Ῥατῦ 11, ὃ 2. 

5. δη ἃ ὑπ86 ἴογθσοῖπο δριυποῦ ἃ. 

οὐ ὑὐ64 ἴῃ ΚΥτ. διάβολοι] 
ΟὐμΡ. πούβϑ οὐ 1 7Ἴην. 111. 11. 

ἀκρατεῖς] “ἐποοπέϊποηί,, ἥττους τῶν 
παθῶν, "ΓΠΘοα.-ΜΟΡΒ5., “᾿πὐοτηρουδηῦεβ, 

Ἔεζῶ ; ἅπ. λεγόμ. : ὑπ6 ορροβὶίβ ἐγκρα- 

τὴς ΟΟΟΙ15 ἴῃ ΤΊ. 1. 8, ὙὉπ6 βαρϑῦ. ἀκρα- 

σία (Το θοῖκ, Ῥλγψη. Ρ. 524) ἴπὰ Μαΐί. 

ΧΧΊΙ. 25, 1 ΟὐνΥ. ΥἹ]. 5. 

ἀνήμεροι] “ῤγίαϊ,) Ἰ11{6-. 
ΤΆ] “ απίδπιοά,᾽ ἅπ. λεγόμ. ; θήρια 

ἐβαραρο,᾽ 

ἀντὶ ἀνθρώπων, ΤΊ ΘΟΡΙ., οοτὴρ. ὥστ. 
πν Υ 

1 πρρλ 2 [811]: “απροηθ]ο᾽ (Ρε116) 

ΒΘΘΙῚΒ [ὯΓ ὕοο 1114 ᾧ' ὑγαηβ᾽αίϊοη, ὠ- 

μότης ἃπα ἀπήνεια ((Υ5., ΘΟΙΏΡ. 

(Βουτη.) ἅτ ταῦμοι ὑΠ6 ομδγϑοθου!βύ108 

οὗ 1π6 ἀνήμερος. ἀφιλάγαθοι] 

“μαΐογ8 ο γοοα," ἐχθροὶ παντὸς ἀγαθοῦ, 

αὔσαμῃ., ΤΉ ΘΟρ]". ; ἃμοῦποιν ἅπ. λεγόμ.: 

{π6 ορροβὶύβ φιλάγαθοι οοοὺτβ ΤΊ. 1. 8, 

Ὑ ΠΟΙ 566 ποίθβ; Θ0Π0Ρ. ὟΥ 154. ν]]. 22. 

Τῦ ἄοθβ ποῦ βθθῖὴ πθοθββᾶγυ, ν᾿ ΒΘ28 

δ Αὐὐῃ., ἴο ᾿ἰταϊὺ {πΠ6 τοίθγοποθ ἴὸ 

ῬΘΙΒΟΠΒ, ΘἰὑΠ6ῸῚ ΠΘΤΘ οὐ ΤΊ. ἐ. 6. ; ΘΟΙΏΡ. 

Θυΐοογ, 7} 6ϑατι}". Ὗ Ο]. 11. Ρ.- 1426. ὅ0 

ΔΡΡΥ. Θοῦμ. “ππϑ581|7141᾽ [οορπαύθ νυ ἢ 

“56 110], Ν α]ρ.., ΟἸΆΤοΙΙ., “5116 ὈΘηΙρἢΪ- 

ταΐο;,᾽ δ}, 580 [Υ ἃ5. ΜΘ οϑῇ 1ῃ 76 {τῸ ΠῚ 

{π6 ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ ΔΠΥ βύπαἰθα σϑίθγθποθ ἰὼ 

ῬΘΓΒΟΙΒ, ΚΥ7., Ατστη., Οορῦ., «Φυ08. ΤῊΪ5 

18. ἃ οᾶ56 ἴῃ Ὑγ 0} ὕΠ6 Ὀοϑὺ δηοϊθηῦ 

νυ. τᾶν "6 Ῥιοῆίδ]ν οοπβαίθα. 

4. προδόται] “δείν᾽ αγο}5,᾽ τηοβῦ ῥΓῸ- 

ῬΆΡΥ οὐ {ποὶν (νυ ϊβυϊδ ἢ) Ὀγθύμγθα 
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5 νοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας τὴν 
Α {2 9 “σ΄ ᾿] ’ ΙΝ 7 9 ’ 9, 

6 δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημενοιΣ καὶ τούτους αἀποτρεέπου. εἰ 

8.Π4 ἔποπα ; προδόται φιλίας καὶ ἑται- 

ρείας, (βουτϊη. : οορ. Τμα]τ6 νἱ. 16, 

ἈΟΙβΒ Υἱῖ. 52. προπετεῖς] 

“μεασσίνοτ,᾽ ποδιά] οπρ᾽ 1π αοέϊοτυ, ----τιοῦ 

ΙΏΘΡΘΙΥ ἴπ ὐογο8 (ϑϊ4., προπετής, ὁ 

πρόγλωσσοϑ), ΟΥ̓ ἷπ ἐλποιιγῆδ (Θοτηρ. 

Ἤ βυοῇ., πρὸ τοῦ λογισμοῦ) ; 586 Α οὐδ 

χῖχ. φύ, μηδὲν προπετὲς πράσσειν, ἃπὰ 

οορΡ. Ηδφιοαΐϊαπ, “δέ. τι. 8, 4, τὸ 

τολμᾶν. ..οὐκ οὔσης εὐλόγου προφάσεως 

ΤῊ Ρϑυῦϊα 

ΒΥΠΟΙΥΙ προαλής, ΕἸΘΟ]α8. ΧΧΧ. 8, 15 

οοηαριημθα ἴῃ 108 Δάνθι 8] τι58 ὈῪ 

ῬΈνυπ. Ρ. 245 (64. 1,00.}, ἃπ4 ἼΠοΠι. 

Μ. Ρ. 744 (ε(. Β6γη.). τετυφωμένοι] 

566. πούθβ οὐ Ἃε 7 ἴηι. 111. 6. 

φιλήδονοι κ-τ.λ.] “ἰουελ5 077 γμίοαβιι)"6 

γαΐίνογ' ἐδιαγν ἰουογ8 οΥ (τού ,᾿ Ὀούῃ ψγογα 8 

ἅπ. λεγόμ. ἴπ ὑπ6 Ν. Τ, ὙΥ οὐβύβϊίῃ 

Οἰδθϑ ΥΘΓῪ ΔΡροβιίθι υ ῬΏ1]ο, εἶθ 4 γυϊοιίέ, 

8. το, Οο]. 1. Ρ. 2313 (64. Μδηρ.), φιλή- 

δονον καὶ φιλοπαθὴ μᾶλλον ἢ φιλάρετον 

καὶ φιλόθεον ἐργασηται. 

5. μόρφωσιν εὐσεβείας] “αηἡ οἱέ- 

αὐαγν ζογην 97 φοα{ζη688,᾿ Ἰο. οοοὴ 
τ κὺ 

προπετὲς καὶ θρασύ. 

[σχῆμα] ὅγτ., “βρθοίθτη ρι οὐαὐ15,᾽ ν π]6.., 

ΟἼαγοτη. ; μόρφωσιν, ἄψυχον καὶ νεκρόν, 

καὶ σχῆμα μόνον καὶ τύπον καὶ ὑπόκρι- 

σιν δηλοῦν, ΟἾτγ5. Μόρφωσις ΟΟΟΙΙ5 

σδίῃ ἴῃ Πΐομη. 11. 20, θαΐ, ἃ5 ΟἿ υ5. 

ΤΊ ΟΥ οΟὔδβουνββ, 'π ἃ αἰ γθηῦ ΔΡ0}1- 

Οαδοη ; ΠΘΓΘ, ἃ5. {πΠ6 οοῃύοχῦ οἱθδυΥ 

ΒΠοννβ, 10 ΠῚ Ρ]165. 6 τηθῦθ ομζσαγα 

ἕο ἃ5 ΟρΡροβθά ἴο {π6 ᾿πψᾶγὰ ἃμπα 

Ῥογνδάϊπρ ἰπῆπθποθ (δύναμι). 116 

ὩΊΟΥΘ οουτϑοῦ νου που] 6 μόρφωμα 

(βομ. ἄψγαηι. 873, ἤτω. 412), μόρφω- 

σις ὈΘΙΠρ' ῬΥΙΟΡΘΙΙ͂ν δοίϊνο, 6. ,. σχημα- 

τισμὸς καὶ μόρφωσις τῶν δένδρων, 

ΤΉ ΘορΙν. (ὐατι8. Πἰαγί. 111. 7. 4: ὉΠ6ΙῈ 

15. Πονθν ἃ ὑθ 6 ΠΟΥ͂ ᾿ῃ ὑπὸ Ν.'., ἃ5 

ἴῃ Ἰαΐθυ υυιῦθυβ, ὕο ΤΘΡΙο6 ὅπ νεῦθλ] 

ΠΟΌΠΒ ἴῃ -μὰ ὈΥ̓͂ π6 ΟΟΥΤΘΒΡΟΠΑ Πρ 

ΠΟΙῚ5 ἴῃ -σις ; σοιρ. ὑποτύπωσις, ΟΠ. 1. 

13. ΕῸΓ ἃ ὈΪδιιβ1 016 ἀἸβυϊπούϊομι Ὀθὕνν θη 

μορφὴ δα σχῆμα, ὑπ6 ΤΌΓΙΩΘΙ 85 ψν δῦ 

15. “1ΠΌὙ]η516 Δ Πα Θϑβθηὐϊ},᾽ ὑπ6 Ἰα ον 

88. ΨΠδὺ 15 “οαὐνανα ἃπα δοοϊάθηία),᾽ 

- Πθπο8 μόρφωσις ᾿ϑτ6 (ἅτ δἰταΐηρ αὐ, 

δἰ θοησ, μορφὴ) ποῦ μορφή, --- 5886 

Τῆσὐξοοῦ 11) «ζουν"η. (Ἶα58. Ῥλϊίοί, Νο. 

7, Ὁ. ττ5. Οἱ {Π| πηθϑηΐηρ οὗ εὐσέβεια, 

566 ΠΟΐΕΒ Ο7} 1 71ηυ. 11. 2. ΤῊ5 

ΘΠ ΙΓ ΘΙ 0 ΟΥ̓ νΙΟ65. ΤηΔῪ Ὀ6 ΟοΙη- 

ῬΡαγβὰ νὴ Ἤροτη. 1. 20 564., ὑποῦρῃ 

ἐλεγ 6 ἃ υβο! αὔθ μθαὐ 151} 15 ἀθβοῦι 64, 

ψΠ1]16 Δεν ἰΠ8 τϑῇ. 15 ταῦμϑυ ἴο ἃ Κἰμά 

οὐ Ππραύμθη (ἸυἸϑυϊθϊῦν ἢ θοῦ [1505 

ΠονΘΥΟ Πῶνθ, 85. πα θϑα τηϊρῦ τ᾿ 16}} 

08 ᾿τηδοῚΠ 661, ΒΘΥΘΓᾺ] ὑθ 1} 5 1 ΘΟΙΏΙΉΟΙ.. 

ΤΊ|6. νδυϊουβ αὐὐθιηρῦβ ἴο ρογύϊοη ουῦ 

ὑποβθ 10:5 Ἰηο ,ΤΟῸΡΒ (οοτηρ. Ῥδ]]6) 

ΒΘΘΙῚ 81] ΠΘΘΟΘΒ5[ἃ]; ἃ σου δ] 60 - 

ΠΟΧΙΟΠ ΠΊΔΥ Ὀ6 ΟὔΒαυνθά ἴῃ 5018 

Ῥαγύβ, 6. χ. ἀλαζόνες κιτ.λ., βλάσφημοι 

κιτιλ., Ὀὰὺ Ὁ ΔρΡΡΘδΓΒ 80 δυἹἀθηῦν ἴπ 

ΟὔΠΘΡ ραγίβ ἴο οἷνθ ΨΥ ὕο 511η11 

1 ΒΟΌΤΠ ΟΥ ΒΙ ΠΤ ΟΥ̓ ΘΟ ΡΟΝ  ὕ]0 

(6. γ. προδ., προπ.), ὑ1ῶῦ πὸ ῥγϑοῦϊοα! 

1 ΒΘ ΘΠ Ο6 5. ΟΔη Β8ΐθ νυ θ6 ἄγαν. 

τὴν δὲ δύναμιν κιτ.Χ.1 “ὀιέ λαυΐης 
αἰεηυῖεαί ἐμι6 γοιῦογ" ἐμεγεο,᾽ “Τὸ θην 

ὑπ6 Ῥονϑὺ οἵ ΟΠ] 688 15 ΤῸΓ ὃ Τηδ 1 

Ὀν ᾿ηἀθοθηῦ ἃπα νἱοϊοβ δούϊοηβ ἰὼ 

οομὐνδα τοῦ Π15 οαὐνγαγα ΒΠ ον ἃηα Ῥτο- 

[ϑββίοη οὗ φῸα] 1685, Β.]], ϑεγηην. ΧΥ. 

Ῥ- 279 (Οχῖ. 1844): οορ. ΤΊ. 1. τό. 

ΤΠ6 ἔθιτη δύναμις ΔΡΡΘΆΓΒ ὅο τηδυς {6 

“γργαοίίοαί ᾿τυῆπθηοθ’ ΒΟ οτρηῦ ἰὼ 

Ῥθγναάθ δπα δηϊπηαῦύθ ὑπ6 εὐσέβεια ; 

ΘΟΙΠΡ. 1 Οογ. ᾿ν. 29. Οη {π86 οπαγδοῦοι 

ἀδριοίθα ἴῃ ὑῃ185. ἀπ {π8 Ῥυθοθαϊην 

ΟἸδ868. 566 ἃ 50. πο θύω ΒΥ ΒΡ. 

ΗΔ411, ϑόγην, ΧΧΥΠΙ. 0]. ν. Ρ. 3266 

(Οχῇ. 1837). 

“7 ον ΤΉΠΒΒΕ ἔπη ατύαη.᾿ 

καὶ τούτους ἀποτρ.] 
ΤῊ καὶ 

ΒΘΘΙῚΒ. ΒΡῈ ἴο γϑύδϊη 8 ῬΓΌΡΘΙ ἴογοθ 

Ὁ. Βρβοϊγιπρ ὑποβα Ῥαυυϊου τ] τ ΠῸ 

ΘῚ6 ἤο θὲ νοὶ - ; {Ππϑὺ8 ΨΧ6Ὲ 16 501}16 
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[2 ; 9 Γ , 9 δὴ Ὅ}, ἢ, " 5 
πτουτῶν γὰρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰῷ τας Οἰκιᾶας Και αιχμα- 

[} 9 ’ 

λωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα 

οἵ σποτη ΠΟρΘΒ5 παϊσῦ 6. δηὐουύαϊ θα 

(6. 11. 25), ὑΠπ658 πόνσθνοι θϑ]οηροθα ἴο 

ἃ ἴδν το ἀβρυᾶνθα 1885, οἢ. ὙΠΟ. 

Ἰπβύσαοὐϊοη ὑνοια Ῥ6. ὑπγον ΔΎ, 

δὴ ΨΠῸ ὑγο 6 {Π6 ΠΠΘΙΔΠΟΠΟΙΥ͂ ὑγ0 68 

Οὗ {πΠ86 τότ ἀθυθορθα τηυβύθσυ οἵ 

Ἰηϊα υἱύν οὐ {μ6 Ταύαγα ; “καὶ ῬομἾΠ1185 

81 ἀἀᾶ8. ῬΘΥΒΟΠΔΒ. ὑδοῖυ! σομ θη ἀἰτητι8,᾽ 

ΚΙοῦΖ, Ζευαγ. Νο]. τι. Ρ. 639,--Γ 

ὙΠΟ {118 Δ Πα] 5᾽ΤΉ1]81 ἀβᾶρθθ οὗ καὶ 

86 Ὑ768}} 1Ππβϑύτα θα. ἩΥΘη1. ΒΘΘΙῺ5 

ἴο Πᾶνθ τηϊββθα {118 ρσγθὶ αβῖνθ ἃπα ρτο- 

ῬΠϑύϊς τοίθρθποθ, ὑγμθη ἢΘ ΔΡΡ]165 41] 

ὑπ6 6.11] οΠατεούθυβύϊοβ ῦονθ τηθη- 

ὑϊοπθα βρθοία!]ν δηα Ρδγὺϊου δ} ἰο 

[86 ΘΥΤΟΠΘΟΙΒ ὑβδοῆουβ οὐ ὑπ6 ργεδοηέ: 

ὕπ|6886. Ἰαὐίθι, ἃ5. ὑῃ8. [Ὁ]]οννίηρ γθ 565 

5ῆονν, δι ΠΙΔΗΥ͂ ΘΝ] 6] θηὖβ 1 Θ011- 

ΤῸ ὙΠ ὑπθηη, θαὺ ὁ1Π6 ὕννο οἰδθβ88 

ΘΓ ποὺ 14Θπύϊοα!. ᾿Αποτρέπ. (ἃ ἅπ. 

λεγόμ.) 8 ΠΘΔΡΪΥ ΒΥΠΟΠΥΙΊΟι5. ΜΠ 

ἐκτρέπ., τ ΤΊτη. νἱ. 20, δἃηα Ἰοϊηθὰ 

ΒΙ τ 118} νυ 10}} ἢ ἀοοαβαύίνθ. 

6. ἐκ τούτων γάρ] ΤὴΘ γὰρ (ποῦ ἰο 

6. οτηϊ θα 1 {γ88]., ἃ5. ΟΟΠΥΒ.; 81.) 

ΒΘΡΨΘΒ ΟἸΘΑΡΥ Πα (1501 ΠΟ 0] ὕο οΘοπηθοῦ 

086 Γαύατϑ ἃπα [πΠ6 ργθβθηῦ. Τὴ 5668 

ἰοῦ 4}1} {Π|86 θν1]8 γ᾽ ϑϑυτα 1 Πρ’ 

Θνθη δὺ ὕπθ ργββθηῦ {ϊΐπη6; δηά ΤΊηο- 

ἢν, ὈΥ Ὀοϊῃρ' Βιρρ]Π16α τὶ οὐ θῶ 

ἀουῖνϑα ἔγοτη {ππ6 ὠσυείοροα ΖΚιυυέιιν)6 (βοτη 8 

ποθ οἵ ψΠ]Ο., ἔχοντες μόρφωσιν 

κιτ.Ὰ., ΔΡΡΙΘα ον] 8]. Θποιρ ὕο ἐπ 9 

ὑθϑομοῦϑ οὗ 15 ον ἀδ Υ5), νγᾶβ ὕο 6 

γϑΡπθα ΜΙ σϑβρθοῦ ἰο ὑπ6 ἀσυοίορίη 

Ῥγεδοιυξ : οοταρ. ΟἾγυΒ. ὧν ἰοθ. 'ΠΘΓΘ 

18. ὑΠπ15 ΠῸ γθᾶβοῃ ἡ βαΐθνϑι ψἱη Οτοῦ. 

ὕο Ομ ΒΙ66Γ εἰσὶν ὃ “Ργξ85. ῬΓῸ ξαύαγο. 

οἱ ἐνδύνοντες] “ἕλον τὐὖὴο ὁγ600 ἴη,᾽ 

1|κ6 βουρϑηΐβ (ΜΌῸ1]61), Οὐ ὑγοϊνε5 ἰπίο 

8, ἴο]4 (οτναν) ; εἶδες τὸ ἀναίσχυντον 

πῶς ἐδήλωσε διὰ τοῦ εἰπεῖν, ἐνδ.; τὸ 

ἄτιμον, τὴν ἀπάτην, τὴν κολάκειαν; 

ΟἸΡγ8,: σομιρδγθ πᾶ8 4, παρεισέδυσαν, 

6 γθ {π6 σονουύποϑϑ πα ζμγἐΐυ6 οἰνὰ- 

τοῦθ οὐ Ππ| 1ηὐγιβῖνθ ἰθϑοθγΒ 18 γϑῦ 

ΤΊΟΓΘ ΓᾺ]1ν τηᾶτκοά. ΤΠ6 νϑὶῦ 15. (1 

ὑμ15 Τουτη) ἃ ἅπ. λεγ. ἴῃ ὕπ6 Ν.., θα 

ἰδ. τι8841 Βυ Π οἰ ]ν οὗθθη ἴῃ ΟἸΒ8108] 

Οτθοὶς ἴῃ 5, ΠΉΠᾺ τηθαηΐηρβ, δούῃ 

ΙΔ εἰς, 6. 5. Αὐιϑίορῃ. 7768}. 1020, 

εἰς... γαστέρας ἐνδύς, διὰ ὙΠ ἢ ἃ Β᾽τα 010 

ἀδυΣ, Θη: Οὐ ἹΠΡΙ 

ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀκουόντων. 

αἰχμαλωτίζοντες] “ἰοααΐηγ οαρέϊνο;᾽ 

Τιῦῖ ΧΧΙ. 24, ΟΠ... ΥἹῖ. 232, 2 ον. Χ. 5. 

13, ἐνδύονται 

ΤΠΙΒ ν 15 ἀΒΌΔΠῪ ΒρΘοΙ θα ἃ5 ὁπ οὗ 

ὕπο86 ννοσβ ἴῃ ὕπ6 Ν. Τ', ΒΟ. πᾶνα 

Ὀθθη ὑπουρηῦ ἴο θ6 οἵ ΑἸθχδπαγδῃ ΟΓ 

ῬΜαοθαομίαμ οὐ ρΊη ; ΘΟΠΡ. ΒΊΒΟΠΘΓ, 

Ῥγοίνι8. ΧΧχτ. 2, }. 693: 10 15 οΘοπάθιμπϑα 

Ὅν ὑπ6 Αὐμϊοἰδύβ (Ποῖα. Μ. Ρ. 23, δά. 

Ῥθιπ., Το θοῖ, δλγψη. Ρ. 442), ὑπ 

Αὐὖο δχρυθϑβϑίοη. Ῥβίησ αἰχμάλωτον 

ἘΧΘΙΏΡΙ65. οὗ {Π6 τι88 οὗ {16 

νγοΡα 1ῃ «ΦΟΒΘΡΠιι5, Αὐγῖδη, εὔ6., ΔΓ 

ποιώ. 

οἴνθῃ ἴῃ ὕπ6 πούθβ ὁ Τ μουη. Μρ. ἐ. 6. 

γυναικάρια] ΄“5{{{γ, ἐὐοηιοιι,᾽ “τα ]ἸΘροα- 

115, σα]ρ,, “ΚνΙηθοῖηδ᾽ [ΠΡ] “πιὰ- 

ΠΙΘΌνῖα,᾿ δὲ δϑῦν. πραύ.], σού; ὑμ6 

αἸσϊπ αὔϊνθ Θχρυθββίηρ οομὐθιηρύ, γυ- 

ναικῶν δὲ τὸ ἀπατᾶσθαι, μᾶλλον δὲ οὐδὲ 

γυναικῶν, ἀλλὰ γυναικαρίων, ΟἾγγπ.: 

ΘΟΙΏΡΑΓΘ ἀνδράρια, Αὐἰδίορ!ι. 4 ομανγη. 

510, ἀνθρωπάρια, ἵν. ίωϊ. 4«τ6. ΤΠ ΠῚΒ 

τηθηθίοη οὗ γγοπθῃ ἴῃ ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ ΜΠ 

{116 [8156 ὕὑθδομ θυ 15, 88 τηϊρηῦ 6 ἰτηὰ- 

Β᾽]ηθα, ποῦ ραβϑθὰ ονϑὺ ὈΥ ὕποβ ΠΟ 

αὐύδοῖς ὑΠ6 σθητ 6 Π6855 οὗ {115 Θρ 8016; 

οορ. Βασαν, “αδβέογαϊῥγν. Ρ. 236. Ταῦ 

ὑπ ΘΟ ποβύϊοβ οὐ ὑπ ββοοπα πα ὑμῖγὰ 

ΘΘη τ} 165 τη 46. πιὸ οἵ ψόοσηθη ἴπ {Πμ6 

αἰββϑιηϊπδύϊοη οἵ ἐπϑὶγ ΠΘΥΘΒ168 18 ἃ ΤΠ 679 

τηδῦθοι οἵ ᾿ϊβύουυ ; οοηρ. ΕΡΊΡῃδῃ. 

Πῶωΐ. 

πειθόμενον γυναικεῖον “γένος, δα τη. 

ΠΥ. 1. 13. 3, 8]. (6. Μ455.). Αὐϑ 

γγ8 πονγθυθι ΠΟΥ ὕο οποία 6 ὑπαῦ ἃ 

1, 

ΧΧΥΙ. 11, ἀπατῶντες τὸ αὐτοῖς 
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9 , ’ [ Α ᾽ 

ἐπιθυμίαις ποικίλαις, πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε 

ὃ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα. ὃν τρύπον δὲ “ 

᾿Ιαννῆς καὶ ᾿Ιαμβρῆς ἀντέστησαν Μωῦσεῖ, οὕτως καὶ “: 

ΘΟΌ1856 οὗ δοίϊοῃ, γμ] ἢ τγὰβ ἴῃ ἰδοῦ ἃ 85 

οἷα δ5 {Π6 [8]] οἵ τδῃ (τ ΤΊμη. 11. 14), 

ὈΘΙοηρ α ον ὅο ὑπ Οποβύϊο ορὰ, πὰ 

ννᾶβ ποὺ 4150 Βα σΟΘββία!]ν ρυδούϊβθα ἴῃ 

086 Αροβύοϊιο. σοὶ Ἡρίηβιαβ δπὰ 

ἘΙΒΠΘΥ πούϊοθ ὑπὸ βοιηθυνπδῦ ΒΙΓΉ1 Δ 

οουσθα αὐὐυϊθαίθα το ὑμῃ6 ῬΠΔΥΪΒΘΘΒ, 

ΦόΒβορη. Αηέϊ. ΧΥΤΙ. 2. 4. «}501 181 

Δ ππιοθ5 ἃ ν]ΘΌΓΟΙΙΒ Ῥαβ58 98 ΟἵἨ «ΘΓΟΙῊΘ 

(Δ ρῖβί. αὐ Οἰεδὶρῆ. 133. 4) οπ Π6 

[εσηδ]6 αββοοϊαῦθβ οὗ ΠΥ ϑΙ ΤΌ 8, γΠ]Οἢ 

ΠΟΥΘΥ͂ΘΙ 15 ὕοο Ἰοπρ' ἴον οἰὐαῦϊοη, 

᾿ σεσωρευμένα] “ἰααοιν,᾽ “τρ-πεωρεύ -ἢ 

1Π8 γϑὺν σωρεύειν (Θοπποούθα ΡΥΟΌΔΟΙΥ 

γι σορός) ΟΟΟΌΓ5. δι, ἴῃ ἃ αυούδ- 

ὑϊοπι, Άοτη. χἱϊ. 20, Ὁ μα Του ΟῚ Ὀ]Υ ἀθριοῦβ 

τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν, καὶ τὸ ἄτακ- 

Ου {π6 

1ηϑύγ τα θηύδὶ ἀἀῦϊν8 ἴῃ ΘΟμπΘχῖοη ΜΙΝ 

ἄγεσθαι, 886 πούεθ οὐ (ταί. ν. τδ8, δῃὰ 

ΟΠ ὑμ6 [Όγ ποικίλος [Π1|Κ-, οοπηθοῦ- 

6 νυ πικρός], 5866 )οπα 5. ΟΥαΐ. 

ὃ Δύό, Ῥοίύι, “έμψηνοί. “ογδολι. Ὗ οἹ]. 11. 

Ῥ. ύοο. 

τον καὶ συγκεχυμένον, ΟἾΓΥ5. 

7. πάντοτε μανθ.] “ονε1" ἰεαγ εἴη," 

-πποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΥΪΥ “ἿΠ ΘΟΠΥΘΗθΙ5 

ΟΠ πογατη ᾿ (Οτοῦ.), θαὺ τοι ΔῊΥ 

ΒΟΌΓΟΘ ΟΡΘἢ ἴο πθιη. [ὑ νγᾶβ πὸ ἴονθ 

οὗ ὑγαῦῃ ὑπαῦ ᾿πηρ6 1164 ὑπθην ὅο ᾿θΆ, 

Ῥαῦ ΟΠΪΥ ἃ τηογθἱᾷ ον οἵ πογοὶὺν; 

ἐργξ θατιοβιθαῦθ οὖ 1ηϑύθ ὈΠ1ὑαῦθ ἈΠΊΠηΪ 

ΒΘΙΏΡΘΙ πονῶ που πη, ΘΔ] 16 515 ἀ6- 

ΒΙΘΓ115 δοοοτησηοίε, ΕἸΒΌ1 5. 

καὶ μηδέπ. κιτ.λ.] “από γοΐ πουε)" αὖθ 
ἴο (Οηλ6 ἰο {λ6 71 βηοιυίοασε 977 {Πι6 

ἐγ). ,᾽ οοτὴρ. πούθϑ Οἢ ὙῸΙ, 11, ΠΟΙ 

ὍΠ6 ἔαϊηῦ Δ ΟΠ 10 ἴοτοα οὗ καὶ 15 ΤἸη 018 

᾿ ΒΟΓΟΠΡῚΥ τη κοα, ΤΠ δυνάμενα ἰ5 ποῦ 
ἱπουῦ ΒΟΙΠ8. ΒΘ. ΠΟΔΠ66 : ἴῃ {πεῖν 

Ῥδύου πιοπηθηΐβ ὑΠ6 0 τοῦ Θπἀθαν ιν 

ἴο αὐΐαϊπ ἴο βοῖηθ πον]θᾶσθ οὐ {Π6 

ὑγαῦῃ, θα {Π6Ὺ παν βποοθρα ; ἐπωΐ 

ρώθη ἡ καρδία, ΟἾγγ5. ΤῊ σοπα 10πὲ} 

πορδύϊγα μηδέπ. 15. τιδ6 τ ὑπ Ρδυ- 

ὑϊοῖρ]6, 88. Ὁπ6 οἰγουτηβύμποθ οἵ ὑΠοὶν 

1ΠΔΌΠΠΠΥ ὕο ὐδαϊπ ὑπ ὑσα ῃ 15 ϑύαύθα 

ποῦ 8ἃ5 8η ΔΡβοϊυύθ ἕαοῦ, θαὺ 85. 5 058- 

ἀΌΘΗΘΥ ἃ Ομ γδούθυβῦϊο οὐ ὑΠοὶτ' 91858, 

δια οὗ {π6 τϑϑυϊύβ ο 10 Ὁ 164; 

Ὁποιρὴ Ποὺ ψνο8 οοπβύδη θυ Ἰθδυηϊμρ,, 

δ ᾧ Καον]θάσα οὗ ὑπ ὑγαῦῃ ταϊσῃς 

μῶν ὈῬθθὴ αἱ ϊτηδύθιν δχρθοίθα, γοῦ 

ὉΠ6Υ ΠΘνΘΥ αἸα αὐὐαΐῃ ὕο 10 : 5886 Υ̓ΊΠΘΓ, 

αν. ὃ 55. 5, Ῥ. 428, 8π4 {116 ΘΟΡΙοὰΒ 

Ἰιϑὺ οὗ οχχ. ἴῃ Οδυ ον, “Ραγέϊο. Νερ. 

Οἷν. 1Χ. Ῥ. 284.56. [1ἢ εβυϊτηδύϊηρ' ΠΟ νυ- 

ΟΥ̓́Θ Ὁπ6 ἔογοθ οἵ μὴ πῖν ραγυϊοῖρ θα ὦ 

ἴῃ ὕπ6 ΝΤ', τῦ τητπιβὺ ποὺ Ρ6 ἕογροίβῃ 

ὑπαῦ ὉΠ15. ἀβᾶρθ 15. ὕπ6 ργηεναϊἑη) ΟἿ 6 

οὗ {Π6 ββογθᾷ ὙΥ̓ τ θουβ ; 566 ασθθῃ, (7). 

Ῥ.122. ΤῊ βι] θοῦ σΘΠΘΡΆΙ]Υ 15 ἸΔΥΘΘΙΥ 

1Ππϑίγαύθα θγ δ γ16ν, ομᾶρ. 1Χ.», Ὀαῦ τὖῦ 

15 τη 0} ὕο 6 τερυθύνθα ὑπῶῦ ὦ ψΟΥΪΚ 

50 ΔΙΠποηῦ 1ῃ ΘΧΘΙΏΡ]688 ΒΠου] 4 οὔὔθη 6 

80 ἀδβοϊθηῦ ἴπ Ῥδυβριοαϊῦυ. Οἡ ἐπί- 

γνωσιν κ-τ.λ., 566 ΤΟΙ τὰ ποΐθ οἡ 1 7] Ήι. 

ΠΡ: 

8, ᾿Ιαννῆς καὶ ᾿Ιαμβρῆς] “«απη68 
απο «]᾽αηιῦγε8,᾽ τὰ τούτων ὀνόματα 

οὐκ ἐκ τῆς θείας γραφῆς μεμάθηκεν ὁ 

θεῖος ἀπόστολος, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἀγράφου 

τῶν ᾿Ιουδαίων διδασκαλίας, ΠΘοά. ὧν 

ἰοθ. «ἀπυθ5 ἃ πα «Δ τ65 [[ωάννὴς 

ΟἿ; δα Μαμβρῆς ΒΟ ; Νυϊ!ρ., 81.1, Δο- 

ΘΟΡαΪηρ ὕο δηοϊθηῦ ἨΘΌΓγονν ὑγϑα!ς]οη, 

ὙγΘΥΘ ΟΠΘΕ διηοηρ' ὕΠ6 τηϑρίοϊθ8. ὙΠῸ 

ΟΡρΡροβθά Μοβεβ (Βχοάιιβ ν]]. 11, 22), 

Αἰγύπτιοι ἱερογραμματεῖς ἄνδρες οὐδενὸς 

ἥττους μαγεῦσαι κριθέντες εἶναι, Να- 

ΤΩΘΉΪ 5 ἴῃ ΟΥ]ο.. (ὐεἶ8. τν. 51; 5886 ΤἊτ- 

στη «οπδίῃ. οὐ  χος. 1. 15, δηα νἱῖ. 

11, 8] οοτὴρ. ἄυβθρ. ῥγώῶρ. 1χ. 8. 

ΤΟΥ 8176 ἔπγύπον 5814 ἴο πᾶν Ῥβϑῃ 

ΒΟΠ5 ΟἵἨ Βαίδατη, ἃπα ἴο πᾶνθ ρϑυϊβμβα 

ΕἸ Π6ν ἴῃ {π6 Εἰρα ὅ88, οὐ ἂὖ ἐπ ΒΙδῃρἢ- 

ἴδϑε αἴνον. ὕπ6 ὑουϑῃρ οἵ ὑπ8 φροϊάθῃ 
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οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι 
Α “ 9 [ Ἂ 4 ’ 9 τ 9 ’ 

τον νοῦν, ἀδόκιμοι περί τὴν πίστιν. αλλ οὐ προκόψου- 9 

ΘΔ]; 566 ὕπ6 Ὡππηθσοῦβθ ραθβαρο5. οἰὐθά 

Υ ΝΥ οὐϑῦ. ἐγυ ἰοο. Τῦ 15. ὑππ8 Ῥγο 8018 

ὑμαῦ ὑπ Αροβῦ]β ἀθγινϑα ὕπθῆθ ΠϑΙη68 

ἔγοτη ἃ οαγγθπῦ ὃπα (Ποΐπρ' αποίοα ὈΥῪ 

τὴ) ἐγυθ ὑγϑαϊθοη οὗ ὑμθ «6 15} 

Ομαγοῦ. Τὴ βυρροβιύϊοι. οὗ Οτῖρθη 

(Οοηιηιονέ. ὕὰ Π͵αιϊέμ. ὃ ττῦ, ΝΟ]. 111. 

Ῥ. οιύ, 64. Β6η64.), ὑπαὺ {86 πϑιη68 

Ὑγ6Γ6 ἀθυῖνϑα [ΤΌτη ἃ πὶ ΔΡΟΟΓΥΡΙ ΔΙ Του Κ 

8116 4 “«Φἀπιπῖβ οὐ Μϑιαθτὶβ ΤΆΡοτ, 

οδπποῦ 6 δβιιϑύδη [ὐθα, ΟὈ]θούϊομ5 

γρϑα ἀρσαΐηβῦ ὑΠ6 ᾿ηὐγοάαούϊοη οἵ {Π656 

ΠΆΤΩΘΒ, ὙΥΠΘΠ ΘΊΟΥΘΙΥ͂ ΘΟΠΒΙἀΘΓΘα, ν}1}} 

ΡῈ ἔουῃά ἰο μ6 οὗ πὸ ννϑιρῃηῦ νυν ῃαύθυϑι; 

ὙΓΠΥ Μγὰ5 ὕΠ6 1πβριγθα Αροβύ]θ ποῦ ἴο 

Τοιηϊηα ΤΊ πού οὗ ὑπ ὡποϊθαὺ ὑγδα!- 

ἰϊοηβ οὗὐ Π15 ΘΟυμίγΥ, πα ἴο οἷΐθ ὑνὸ 

ἩΔΙΉΘ5 ὙΥΏΪΟΏ ὑπο γ 15 ΘΥΘΥΥ ΤΘΆΒΟΙ ἴο 

ΒΌΡΡΟΒΘ σγθγθ ὕοο Ο]ΟβθΙΥ σοπποοίθα 

τ](1] ὑπ 6 ΘΘΥΪΥ Ὠἰβύονυ οἵ 016 πϑίϊοη ἴο 

6 Θαβϑιὶν ξογσούϊθη ξ ΒῸΓΣ {γῦΠοΡ τος. 

568 ΡΘΠΟΘΙΒ πούθ οἡ Οὐρ. (εἰ8. ἰ. ., 

δα ἴον ἸΘῪ πούϊοθβ, ἐῦ0., ΥΊΠΕΥ, 

ΑΊΨ ΔΒ. Ατῦ. “ ΦαιηΌΓ68,᾽ ΝΟ]. 1. Ρ. 538. 

ΤΏΡ 15 ἃ ΒΡΘΟΙα] ὑγθαῦ]β8 οἢ. ὑμ6 β- 

16οὐ Ὀγ {. Ο. ΜΙΟΠΔ 6118, 4αἴο, ΗΔ]. 1747. 

οὕτως καὶ οὗτοι] “ἐλιι5 ο΄ ἐΐνεδ6 Ἡλ6Ή, 

αἶϑο αὐ ἠιϑέαγι ἐϊι6 ἐμ υί. ΤΏ6. ρΡοϊῃῦβ 

οἵ σοτηρδιίβοι. Ὀθύνγθθη ὕΠπ6 [158 δηά 

ἀδθργωνθα ὑβθδοῆθυβ οὐ ὑῃ6 ργυθβθηῦ ἃῃα 

{6 ΒΟΙΘΘΟΥΒ. οἵ π6 ραβϑῦ δοῃβιϑῦ ἴῃ 

(α) δὲ ορροβίθίου. ὅο ὕμθ ὑγαυῦῃ, ανθί- 

στανται τῇ ἀληθείᾳ (οοτηρ. Δ οὐδ χΊΠ]. 8, 

ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς ᾿Ελύμας), ἀπά () 

{Π8 Ῥγοῆῦ 888. ομαγδοίθι οἵ ὑποῦ ὁρρο- 

Βι 010, ἃπα πούουϊοιβ μϑίγαυαὶ οἵ ὑπο }ν 

Τ0]1Υ ; ἡ... ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος... ὡς καὶ 

ἡ ἐκείνων ἐγένετο. Αὖ' {Π6 βδπι16 θϊ1η6, 

νυ πουὺ ἐπδίδέζη οὐν ἃ Τα 6. ὁ θε πὶ 

ΘΟΙΩΡ ΑΓΔ ΌΙΟΠΙ5,᾽ 10 18 σου ὑδ! ]γ οομβιβύθηῦ 

Ῥοῦῃ τὶθ ὑπ Ῥγθβθηῦ οοηὐθχῦ (ΘΟΙΏΡ. 
“γόητες Ὑ67. 13) δπα Ὑ10Ππ οὐ ρᾶ8- 

Βᾶρ8β οὗ δογιρύατθ (6... Δ οὐβ ν111. 956.» 

ΧΙ, 6 564.» ΧΙΧ. 13,7 10) ὕο ἀββάιη6 ὑμδΐ, 

1ςο ἀῦπο5. πα «ΔΙ ΌΓΘΒ, ὑπ 686. [8156 

ὑθδοῆθυ8 ὑγ6 6 Ρϑυτηῖὑ θα ὑο ἀνδ1] ὑπ θιη- 

Β6Ιγ 65 οἵ οοου!ὺ Ῥονγ ΓΒ ἱποοτη πηι ηϊοῶ- 

Ὁ]6 δηα ἰῃδοοθβϑιῦ]α ο οΟὗΠΘΙΒ ; 566 

Ὑν1εβίηρ. ὧγν ἰο0., δα οοταρ. Ν᾽ αΠάου, 

Ῥιίαγίΐη, Υ ΟἹ. 1. Ρ. 2τύ, ποίβϑ. 

κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν] “ οογγιρίοα 

ἦγ. ἐδιοΐγ" ηυΐια ; οοΙηρ. 1 ΤΊτη. νἱ. 5, 

διεῴθαρμ. τὸν νοῦν, δι 566 ποίθϑ δπὰ 

γΘἴθγθμοθϑ. ΠΘ οἰαα886 ΠΥ Κ5 ὕΠ6 αὐΐον 

ΤΣ] ἀθργανούϊοι οὐ ὑπ886. ΠΠΆΡΡΥ͂ 

ΤΏ6 ; ᾧΠ6]} νοῦς (πΠ6 Ὠππηδη Βριγιὺ 

γίθνγθα Ὀούῃ ἴῃ 1085 1ηὐθ]]δοῦμ] ἃπά 

τη τ] αβρϑοῦβ, 1) 6] 10Ζβ ἢ, δεδί. ᾿ϑιολοί. 

1Υ. 15, Ῥ. 244) 15 οογγαρύθα, Π6 τηθ-᾿ 

ἀἴατη Οἵ σοιητη πα Π] οὕ] 0 ἢ). νυ ἱὉ ἢ} ὑπ6 ΗΟΪΥ 

ϑριριῦ οἵ σα ρΡο!!αὐδα ; {μ6 ἸΙσμῦ ὑπδύ 

15. νυ] 15. ὈΘοοΙηΙηρ,, 1 ποῦ δούμπα}} Υ 

ῬΘΟΟΤΊΘ, ΟἈΡΊΚΠ65Β ; οοπρ. ΕΡΗ. ἵν. 17 

586., ἃΠ4 πούβϑ ὁ ἰοῦ. ΤΠ αἰ θσθη θα 

Ῥεύνθθη ὑπ σοιηροιη 5 διαφθ. (τ ΤΊη. 

ἰ. 6) δια καταῴθ. 18 ὙΘΡῪ 5Π5μῦ; ΒούΠ. 

ἃΓΘ ἰηὔθηϑῖν, ὑπ 8 ΤΌΓΤΊΘΙ ΡΟΪΠὐ]ηρ᾽ ΡῈΓ- 

ΒδΡ5 τῆοτϑ ὕο ὑπ6 με) αδῆνο πιϑύτιθ, ὑΠ68 

Ἰαῦθου ὕο ὑπ8 ργοδέν"αὐΐηγ οναγαούθν οὗ 

1μ6 φθορά. ὃ. βοιηθν δῦ 5᾽ ΠΏ] ΥΪῪ 

Ζομδταβ, καταφθορά, ἡ παντελὴς ἀπώ- 

λεια᾿ διαφθορὰ δέ, ὅταν ἄλλη οὐσία δι᾽ 

ἑτέρας ἀφανίζεται, ὥσπερ τὸ σῶμα ὑπὸ 

σκωλήκων, ἴθ. Ὁ. 1154. 

ἀδοκιμοι κι τ.λ.1 “τοργοδαία οοπ θεν τ 

ἐδ 7ωϊέμ , ἀπᾶρρτονϑα οἵ (΄ ἀπριοθο- 

πα]οῖν,᾿ 1)8 Υ7.), ἃπ σομΒΘα ΠΘΏΌΙΥ “16- 
Ἰθούδη οὶ, ᾿ ὑπὸ πηϑύξθι' οὐ ὕπ6 ἔα 0}. 

ΤΠ6. δοῦϊνθ ὑγδηβιαύϊοπ (( ΠῸ]] τὴ. Ῥτὸ- 

Ῥδηαϊ [αοα!αύθι πᾶ θεηῦοβ,᾿ ΒΘηρ..) ἰδ 

Ῥ]δῖη]ν ορροβϑα θοὺὰ το δῦ Ῥδι]5 πὰ 

Ὁ86 Ῥγθν δ] ηρ᾽ πι88 οἵ ὑΠ6 νου ; ΘΟΙΏΡ. 

Ἔτη. 1. 2δ, 1 Οου. ἴχ. 27, 2 Οὐσ. χἹϊ!. 5, 

ΤΙῦ. 1. τύ, ὡηα 566 ποίβϑβ οἱ Οἢ. 11. 18, 

δὰ Ἐν Ζ. ἤοηυ. ΝΟ]. 1. Ρ. 81. Οπ 

{π18. π86 οἵ περί, Βε86 πούθϑ. οὐ τ 7. 

1. 10. 

9. ἀλλ᾽ οὐ προκόψ. κ.τ.λ.] “Νοί- 

ευὐ ]ιδιαγαιίη ἐϊιον δἠναϊς ποὲ ηυαΐο ζιν"- 

ἐπον αἀναηοο;" ἀλλὰ νὴ 115. [8}1 δά- 

ΠΠ 
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ἘΣ .“ [ δὰ 9 Ὁ Ν ὩΝ 5 ϑ, δὰ 
σιν ἐπὶ πλεῖον" ἡ γαρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, 

6 ΙΝ ᾿] ’ 3; ’ 

ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο. 
Α Α ,ὔ [ ἴω 3 

ΤΊοῖ Ἰεπουγοδὺ 1116 ΠΥ 
ΤΟ Σὺ δὲ παρηκολούθησας ἐλ Φῇ [αῖ}} ἃπα 5 Πο.]ηρΡ5. 

Ἔν11 τη 6 5181] δἄναμποθ, Ὀπὺ ἄο ὑποιῖι πο] ἕαϑὺ το ὑπ6 ἩΟΙΥ 
ϑουρύατοθ, 0. ὙΠ χηδῖα ὕπθ6 τἰ|86 πα φρεογίθοῦ. 

10. παρηκολούθησας] ὅ0 ΤΊΞοἶ.. εα. τ, τ ΑΟΕῸΟΝ (δ ἠκολούθησα) ; τῇ; 

(μαοίνηι., Πιίζιον,, Ἡίοϑῖτρ., 160, 417.).. Τὰ Πῖβ ζᾶ ἀπά 70} δα ἃ. Τίβοϊι. φἀορὺβ 

παρηκολούθηκας νυν ΤΟ ΕΣΚΤ, ; ΔΡΡΥ. πΘΑΥ]Υ 81 τηϑ5.; ΟἾπγ8., ΓΠΘοα,, Τ)δπα., 8]. 

(Μεο., (νἱοϑῦ., Θολοῖς, ΤἩογάβιυ.). Π6 οπθποθ ἀο65 ποῦ 5861 ὕο 6 ἴον ὑπ6 Ὀεύψεγ. 

Ἐχύθυπαὶ θυ] άθηθθ ΒΘΘ ΙΒ ΠΟῪ ὕο 8 ΟἸΘΑΥΥ ἴπ ἕανουμ οἵ ὑπ δουῖβῦ; ᾿ῃύθΡ Δ] 

ΘΥ 6 η 668 15 4150 ΘΟ ΠΆ1}]Ὺ ΟἸΘδν, ὑπ 6 Πουϑαῦοῦυυ ἤομθ οἵ ὑπΠ6 ομδρίθι (οοηρ. νϑ 1. 5, 

Τ4) ὈϑΙηρ᾽ [ᾺΓ ἸηΟΓΘ ἴῃ ΒΔΙΙΠΟΠΥ ὙΜῚΝ Ὁπ6 δουῖϑὺ ὑπδηῃ Ὑγῦἢ ὑπ6 ρϑγίθοῦ. ΤῈ 

Ῥαϑνυίθοῦ νου] ᾿τηρῚν ὑπαῦ [Π6 οοπάπιοῦ οἵ ΤΙ ΠΥ ποὐϊοθα ἴῃ σϑῦ. 10 854. ψγᾶ8 

ΘΟΠ Ιαϊηρ ὑΠ6 βᾶτη8 (“ ἃιρ ατηθηῦο {ὐϊύτι δα ἱποϊναπάπτη ΤΊμ οὐ Πθαιη,, Οδ]ν.) ; 

ὑπ6 δου βῦ, οἵν ὕ18 ϑομύγαυυ, Ὁ. ἀγαννίηρ' αὐδθηύϊοη ὑο ὑπ6 ρϑβῦ, πα ὈθἱΠρ' ΒΙ ΠΡ 

ΒΘ} 85 ἤο {Π6 ρῬγθβθηὺ (8686 ποίββ οὐ ἱ 7688. ἴϊ. 16), Βισροδὺβ ὑπ ἰαύθπὺ θχ- 

Πογύαὐίοπ ἴο 6 οαγοΐα] ὑο τοὺ ποὺ δ5 ὕπ6η., 

νουβαῦϊνθ ἔΌγοΘ (001 ουδνϊοῦ αι ἀεθ δ τη 

ΟΡΡΟΒΙΓΟ Ἰηὐου ἄπο οππηὐδῦδ, ᾿πύθγοθ- 

αἴ0, ΚΙούχ, Ζοναν. 7 Ο]. τι. Ῥ. 3) ΠΕΓΘ 

οοπ γδβυϊηρ' 0Π6 ορροβίθϊομ μα 1085. ἃ}01- 

τηϑῦθ γα] θ, δ ηα ὑπ ἱπ γοάποϊηρ ἃ 

ΘΥΟΙΠΠΑ ἴον οοπιβοϊδύϊοι : “Παποῖω νἱοῦο- 

τῖϑ ΤΊ ΠΘατη φπϊσηδῦ 844 ΟΘΡ Δ ΠΊ6Ὶ,᾽ 

Οδ]ν. ΤΠθγθ 15 Πουγθυϑῦ πὸ βὐαύθτηθηῦ 

ΟΟΠ Δα ΙΟἴΟΡΥ ἰο νοι. 13 8π6 Οἢ. ἴϊ. τό 

(06 ὙΥ.); 411 {π6 Αροβῦ]θ βᾶγβ ἴῃ ἔδοῦ 

15 ὉΠπῶῦ ὑπ γ6 5141} 8 πὸ χεαΐ ὡιπα τἰἰέϊ- 

ἡιαΐο δάνδποθ; κἂν πρότερον ἀνθήσῃ 

τὰ τῆς πλάνης, εἰς τέλος οὐ διαμένει, 

Ομγυθ. ΤῊ ροββ οἵ Ββηρεὶ--  ΠΟῚ 

ῬΓΟβοΙθηῦ ΔΙΏΡ]1π85; ποῖ ἰδῶ αὖ 8]1105 

Βϑάποδηῦ; απδηα δ ἰρδὶ οὖ ΘΟΓΌΠΙ 

5Β1Π11185 ῬγΟΠοϊθηῦ ἴῃ ρ6]1..8, γ6Γ. 12,᾿᾽ -- 

18. ον] ουιΒΙΥ ἰηϑιΗ]οϊθαῦ ὑο τηθϑῦ 0Π6 

ΑἸ ΠΠΟα]δΥ ; ΘοΙηρ. νοῦ. 13, πλανώντες, 

δια ὁ[. 11. 17, νομὴν ἕξει. 'Ὴ 6 φάνδποθ 

ἰβ ποὺ ἀβηϊθα, θαὺ {Π6 ϑ8ιοοοβεζιΐ δα- 

νἅπιο6, ὁ.6. νγὥι ποὺ ἀδἰθούϊοι μὰ 6χ- 

ῬΟΒΌΓΘ, 18 ἀθηϊθα ; οὐ λήσουσι μέχρι 

πολλοῦ σχηματιζόμενοι τὴν εὐσέβειαν, 

ἀλλ᾽ ὅτι τάχιστα γυμνωθήσονται, ΤΠΘοά., 

5886 Πβ6. ὅη ἰοο. ἄνοια] “ 8εη8εἶε55- 

ηι688,. “ιὐἱομοα ζοϊυ," “ ἀτηθυῦϊα,, Β6ζΖα ; 

ΘΟΙΏΡ. ΤΠ νἱ, 11, ἐπλήσθησαν ἀνοίας, 

ὙγΠΘΓΘ ὑΠ|6 ΠηΘ δ ΏΪΠρ' 15 ΠΘΔΥ]Υ ὑΠ 6 ΒΔΙΏΘ, 

διπα 5 ποὺ “γαγ6 οἱ δι Ἰηβθηβαί Κἰπα,᾽ 

1)6 νεοὐίε, ἃ]. (8.006. Τ᾽ πογα, 1Π|. 42, 

ὙΠ ΘΓΘ 10 15 ΒΡΟΪΚΘΗ οὗ ἃ8 δ ϑοσοιηρδηῖ- 

τηθηῦ οἵ τάχος δ):Π4 ἃ 5π 0} την οα ΓΔ Ὁ]8 

ἴο εὐβουλία), Ὀαὺ, δἃ5. πη {π6 ρῥγββθηῦ 

Ο886, “ΒΘ 56] ΒΒ Π 655) 10 ἃ ΤΠΟΤΔ] ἃ 5 γΧ6]] 

8.5 1 ο]] θοῦ] ροϊηὖ οἵ σψίθνν, “εὐϊοβοί, 

85. Ὑ611 85 ηδεηϑαίθ, ζοϊϊῳ ;" σομραγΘ 

ῬΘοΚ, «Βὲδϊ. ϑοοίοηιί. τι. τ8, ἢ. 51, πα 

8686 2 Μδοο. Χῖν. 5, 68ρΡ. ΧΥ. 33, ἃπα 

ΌΒΘΡΗ. «πέΐῳ. ὙΠ. 13. 1, ΠΟΥ ἀνοια 

15 1οἸηθα τυ πονηρία, ἃ πα ΔΒΟΓΙθ6α το 

ΑΠΑΡ. Τῆδ τϑηηδιῖκ οὗ ΟΟΥ̓ΔΥ 18 ὙΘΥῪ 

68] ὑπ ὑγαύῃ, τῆς αὐτῆς γενεᾶς καὶ 

τοῦ αὐτοῦ αἵματος εἶναι ἡ κακία καὶ ἡ 

μωρία. 

ἔκδηλος] “ορογῖψ ηιαγιὶ ο5ὲ,᾽ ἀδιστάκτως 

φανερός, ΟὐΥ̓ΔΥ ; ΘοΙΏΡ. Εχοά. γ11]. 18, 

χ. 11. Τὴθ ψοχγὰ 18 ἃ ἅπ. λεγ. ἴῃ {88 

Ν.Τ,, θαὺ 8 ἔοι πα ἴῃ Θ8}]16 (Ή τη. 

11. ν. 2), ὉΠ 15 Οὗ ΘΟΙΏΤΠΟΙ ΟΟΟΌΓΓΘΠΘΘ 

ἴπ Ἰαΐθι ψυϊύοτβ, 3 Μδοο. 111, 10, νἱ. 5; 

ἘΟΙΥΡ. ΤΠ18ΐ. 1Π|- 12: 2; 1Π|| 2.8: δ᾽ Ξἰϊ: 

το. παρηκολούθησαΞ] “εὑεγὲ α 7οϊ- 

ἴοιῦον" ο7, 3Δλ2 Δ-2])} [νϑῃϊϑθϊ Ροβυ] 
" ΡΝ 

ὥυτ., ὁ.6. “[ο] ον θαϑῦ 85 ἃ (1501018,᾽ πὰ 

ὕπθη66 “μαϑύ ΓᾺΠῸῪ πον, ᾿ ΑὙὉΠ., νοὶ 

ἘονσΘΥῈΓ 1ἰβ ταῦμπον ὕοο ἀἰδύδηὐ ἔγοπι ὑΠ6 

ῬΕΪΙΠΔΡΎ Τηθϑηϊηρ', 5888 ΠΟΐαΒ Οὔ 1 712. 

ν. 6, Πθγ6 ὑπ τηθϑηϊπρ' οὗ ὑμ15 πογὰ 



{ΠΡ τ᾽ ἀπ: 149 

ςι.9 ΄σ “ , “ , “" 

διδασκαλίᾳ, τή ἀγωγή, τὴ προθέσει, τη πίστει, τῇ μα- 
“κ᾿ [2 ΄“ “-“ - -Ξ, πε 

κροθυμίᾳ, τῆ ἀγάπη, τῇ ὑπομονῆ" τοῖς διωγμοῖς, τοῖς ΤΙ 
; “ἢ 3 ’ὔ 9 ΌΝ ’ 9 9 ’ 9 

παθήμασιν, οἵα μοι εγενετο ἐν ντιοχείᾳ; εν Ἱκονίῳ, εν 

15. ᾿ηνοϑυϊσαξθα, Οπ ὑπ ἔοτοθ οἵ ὑπ6 

8ΟΥ͂., 566 ΟΥΟ108] πούθ. Τη {Π6 Τ0]]ονν- 

ἵπρ γγουἦβ, μου τῇ διδασκ., {π6 Ρτοποιῃ, 

ὑπουρὴ ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΠΥ͂ ΔΙ 5 50 (588 

που, 6)". ὃ 22. 7, Ῥ- 140), ΒΘθιηδ ἴο 

βῦδπα ἴῃ οηρ ἢ δύϊο ορροβιθύοι ὕο ὑπ6 

Βα ]6οὐβ οἵ {Π8 Ῥγβοθαϊηρ' γ 1.86. 

τῇ ἀγωγῇ] “ηη}} ἡναηη6}" ο7Γ {{76, ὁοη- 
εἰιιοί,᾽ τῇ διὰ τῶν ἔργων πολιτείᾳ, ΤῊΘοΑ., 

πο ΘΑ ΪΥ δαυϊναϊοπῦ ἴο τὰς ὁδούς μου 

"Τὰς ἐν Χρ., τ Οογ. ἵν. 17. ΤῈΘ ψοτγα 15 

ἃ ἅπ. λεγόμ. ἴῃ Ν. Τ᾿; 5686 ΒΟΥΘΨΕΥ 

ἘΒΌΠΘΥ 11. 20, οὐ μετήλλαξε τὴν ἀγωγὴν 

αὐτῆς (΄ νἱθε 51πε8 ταὐύϊομθιη," ΒΟΒ]6ιι5}.), 

δια οοΙηρ. 2 Μϑ8οο. 'ν. τύ, νἱ. 8, ΧΙ. 24. 

ΤΠῊΘ τηθϑηϊηρ' 15 ΕἸ ν οἴνθη Ὀγ Ηϑ6- 

ΒΥ0Π., ἀγωγή" τρόπος, ἀναστροφή; 5686 

4150 ϑ'ᾳ σαν, 7 οδαιιγ". 5.0. Ν ΟἹ. 1. Ῥ. 72. 

1,60 τοῖθυβ ὠγωγὴ ἴο ἐπ “ ἀοούτ! πε τὰ- 

ὑϊο᾿ Το ]Πονγοα Ὀγ ὑπ ΑΡροβί]β, γθίεγυϊηρ' 

ἴο Τιιοά. ὅ1ο. δέ. τ. 52, 92, θαῦὺ Ροίῃ 

τοί, ἃτα [4]86. τῇ προθέσει] 

“γ} ριυγροϑο,᾽ 5011. (α5. ὑπ6 [Ὁ] ον Ἰηρ' 

ψοΥα πίστις Β6θῃη8 ὅο ΠΙη) οὗἨ Τϑιηδ]η- 

ἱπρ' ὑσταθ ὕο ὕπ6 ΌΒΡ6] οὗ ΟΠ γϑὺ πα 

ὑπ6 ονθαῦ βριυῦααὶ οΟὈ]θοῦβ οἵ [15 1116; 

“Ργοροβίθα ρτορᾶρδ] Εν Π96]11, οὖ 

ογθαθηΐθβ ΒΘΙΏΡΘΓ ΤΠΘ]ΙΟΓῈ5. ΡΘ6Π6],᾿ 

᾿ τοῦ. Τη 8}] οὔθ ρϑβϑαρϑδῖῃ δύ Ῥϑα}}8 

ἘΡρ. πρόθεσις 15 τιϑδοὰ ψ1 τϑΐθγθμοθ 

ἴο Οοά; 568 Πογη. ν]1]. 28, ἴχ. ττ, ΠΡΗ. 

1. 11, 111. 11,2 ΤΊτη. 1.9. ΤῊΘ ῥθου δι 

Πα Θοοϊθβιαβύϊοαὶ τηθδηΐηρ (“ ἃ] δ" 8 

ῬτΟΡοβι 1015} 18. πούϊοθα ἴῃ ϑὉΪΟΘΓ, 

1165. 5: ν- Ν0]: τῖ. Ὁ: 812. 

τῇ πίστει 15 τοίθιυ γα Ὁ. ΒΟΤῚ6 ΘΟΙΗΙηΘΗ- 

Ὀδύουβ ὑο “ ζυϊε)᾽ ἴῃ 108. πιϑὰδ] δοοδρύω- 

ἀϊομ, τῇ ἐν τοῖς δόγμασιν, ΓΏΘΟΡΗ. 1, οα 

δοοοπηῦ οὗ {π6 πιϑϑν ροβίυϊοῃ οὗ ἀγάπη; 

ΤΥ οὔΠο 5 ὕο “ὑγι8έ᾽ ἴῃ οα, τῇ μὴ ἀπο- 

γιγνώσκειν ποιούσῃ, (Εοπηι., ΓΠΠΘΟΡΉ. 2, 

50 480 {Πβ0θυι, Ζολγὗ. [1.01. 45), Ρ. 240, 

ῬΘΥδΡΒ. {116 ο͵οββ οἵ ΤΠπθοά,, ὁποίαν 

ἔχω περὶ τὸν δεσπότην διάθεσιν, 15. ὑῃ 9 

τηοϑῦ ἸΠοΠππβῖνο δ ηα πα βέαοίουν. 

τῇ μακροθυμίᾳ] “γν ἰοηρ-ϑι Π ογΐηρ,᾽ 

Του αυῖηρ᾽ Ῥαύϊθιοθ, τυ μθῦμο ῥονγατα5 

ΒΙΠΠΘΥΒ ΘΘΠΘΥΆΠΥ (ΤΠ 60 4.), οὐ ὑπ6 ἀν- 

τιδιατιθέμενοι (οἷν. 11, 25) ΒΡΘΟΙΔΠΥ : 588 

πούθϑ οὐ δἔρῆ. ἵν. 2, πὰ οα {Π6 415- 

ὑϊηούϊοι Ὀθὔνγθθῃ μακροθυμία διὰ πρᾳό- 

τῆς, ποίεβ οὐ τ Τἴην. ῖ. τό. ΤΠ ἀε6ῇ- 

ποι οἵ Ζοπδτγαβ (168. Ὀ. 1330) 185 ὈτΙθξ, 

Ῥαύ ΡΥ ἃηα βυροοβῦϊνν ; μακροθυμία, 

πέψις λύπης. ΤΠ οοποϊπάϊηρ ψοτὰ 

ὑπομονὴ τηϑγκϑ ΤΌΥΌΠΘΙ 815 ὅγαυε ρα- 

ἐϊοηιο6 ἴῃ ΘΔ πτὶηρ' ποῦ ΟἸΪΥ̓ Θοη τ 1ο- 

τοι ἃ πα ὀρροβί ἴοι, Ῥαύθνθη 1] ΥῪ ὡπά 

ψΓΟΠρ᾽, δα Θα 85. οἢ πδύυγα ΠΥ ἰο τοῖς 

διωγμ. Κ-τ.λ., Ὑ61. 11. Οἱ ὑπομ., 566 

πούθϑ οἱ οἢ. 1]. 10, δπα οὐ Τιξ. 11. 2. 

11. τοῖς διωγμ..] “ηὐν μεογϑοσιιίϊοη8," 

“ἸΏ 7} τα 5. Θοτα βού αν ατιὰ8 «πιά εοὶ οὖ 

Οὐ πῖοὶ ΟΠ τ βυϊϑπβ Ῥτορύο ἀοοίνϊ δ 

ΟΠΒυἸβύϊαπεθ ΡΤ βββι οπ τὴ ̓ τηροβιθυαηῦ, 

αὖ γουθογα, 46] αὐϊοπθβ, νου, ΓΘ] θρῶ- 

ὉΠ τη,᾿ Εἰ ει. ἤοην. νἹ11. 35, 0]. τι. 

Ῥ- 221. οἷά μοι κ.τ.λ.] 

ἐϑμοῖ, (8: } ογλη 5) ὧδ δ ο δί ηι6 ἦγ, Α γϊοοῖ, 

(Δοὺβ ΧἹΠ. 50), ἦν 7οομπίμην (Α οὐδ χὶν. 

2 86η.), ὅν Πχϑίνα (Αοὐβ χῖν. 10); οἡ 

ὑπ τϑρϑύϊομ οἱ παθήματα ἴῃ ὑΓδΠ518- 

ὑϊοη, 8866 ϑομοῖθῖ. Π]ἠνίδ, Ρ. 124. Τῷ 

μὰ. θθ6ῃ ἀοιιθύθα ἢν ὑΠπ688 ρᾶυυϊοιϊαν 

ΒΕ ΠΥ 55 μῶν Θ 66 Βρθοῆθα, ΟἾγγϑ. 

τοΐθυβ Ὁ ὅο {πΠ6 ἴδοῦ οἵ ΤΊ πο γ᾽ 5 δο- 

ααδηὔαποθ τνιθῃ ὑποβθ ραγίβ οἱ Αϑβὶα 

(“αὐροίϑ 6χ Τιγϑῦγ!β οὐ! πα πα], 180,}); 015 

ἰ5. ποῦ δὖὺ 4}1 ᾿τηργΟ 8016, ΘΒ θοΙΆ }Π]}ν 1 

6 ΒΌΡΡοΒββ ὑπωῦ {Ππ656 βῆ ηρθ. Πδά 

Ὀθθη ΘΑΥΪΥ Κπὸπονη ὅο ΤΊπιούην, 84 

μδαὰ 164 ἴσα ὕο ππῖύθ ΠΪΠπΊ56} ἢ ὅο {πῸ 

ἈΡοϑύ16; 10 15 Βουγθυ ὺ θυ 05 Θα ΠΙΆ ΠΥ 

ΠΠΚΘΙ͂Υ ὑπαῦ 10 νγαβ ὑπο 8ουθγ 1} νΥ 10 ἢ 

Βασοοβίθα ὕΠ6 ΡδΥ  ΙΟ ΔΙ Τα 101; ΘΟΙΊΡ. 

Αοἱβ χῖν, 19, νομίζοντες αὐτὸν [Παῦλον] 
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γ Ἂ ε Ν ’ 

Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα' καὶ ἐκ πάντων με 

12 ἐῤῥύσατο ὁ Κύριος. καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς 

τεθνηκέναι. οἵους διωγμ..] 

ἐβιιοῖ, γον ϑοσιυξίοη8 α8 7 θη ιγεα ,) ἃ.5 

ὑπ6886 (ρδυου]αυ]Υ οὖ Τιγϑύγα) Ὑ6ΓΘ 

ΘΒΡθοῖ 1} διωγμοί, ποῦ ταΘ ΘΙ ΘΘ ΠΟΙᾺ] 

παθήματα, Ὀαὺ ΒΠ8:Ὀ δπά δοῦϊνϑ 1πΗ1ο- 

ἀΐομβ, ὈΥ͂ βύομπϊηρ, ὦο., δὺ ῬΔᾺΪ σϑρθαῦβ 

1μ6 ποτά, Ἰοϊπίηρ' 1 Θιαρμϑ θα} Ὑγὶθ]ι 

οἷος, 5011] τποῦϑ ὑο ρθουν Ὁπ6 Ῥϑου 

ΘΆ565 ὙΠ Ί ἢ ΠΘ 18 τη ] ΟΠ] ηρ᾽ ἃ8 ΘΧΘΤη- 

ῬΙ65. Τὸ 15. σου δι Η]Υ ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΥΎ ο 

τρανὰ Π6 οἴδιιβθ ἃ8. 85 ΘΧΟΙ τη ϊο αι 

(Ηγάβθην., Μδοκ), ποῖ 18 ὕμθγθ θυθῃ 

ἉΏΥ ΟΟΟΔΒΙΟΠ ἴον ΒΡ γἱηρ “ποὺ παϑὺ 

566} τύ, εἐῦο.᾽ (ΟΟΠΥ0.; οοταρ. Α11.), 

88. ὉΠ15 566 Π|8 ὅο ὑγθΆ θα {Π6 ἴοτοθ οὗ 

ὑῃ6 βϑῃΐθμποθ, 8π4 ἱπά θα ἴο νἱὑϊαῦθ ὕΠ8 

οοπδύγιιοὐϊοῃ, καὶ ἐκ πάντων] 

«απα οὐ 90) αἴϊ,᾽ ἀμφότερα παρακλή- 

σεως ὅτι καὶ ἐγὼ προθυμίαν παρειχόμην 

γενναίαν, καὶ οὐκ ἐγκατελείφθην, ΟἸΓΥ8. 

ΠῊϊ5 ἴθ πὸ "Ηρθργδίοα οοῃβύγιουο Ῥ]Ὸ 

οα φιυΐδιιβ οηυγίδιι5,᾽ Οτοῦ. ; καὶ να 105 

ἀϑι8] δβοθηβῖνθ ἴογοθ οἶνθβ ἃ ἀἰβύϊηοῦ 

ῬΙΟΤ ΐποπο6 ὅο ὑΠ8 ορροβιύϊοῃ ἱπνοϊνϑα 

ἴπ {π86 οἴαιβα σνβίοῃ τ ᾿πύγοάπο65,:--- 

“ΤΩΥ͂ ΡΕΓΒΘΟ ΟΠ γγ6Γ6 σγθαῦ, απα ψεΐ 

Οοἀ ἀε] νογθα πὰρ ουὐ οἵἉ 81] :᾿ ΘΟΙΏΡΑΓΘ 

Τατῖρ. Ζ]ογο. Πιω", βοϑ, ὁρᾶτέ μ᾽, ὅσπερ 

ἣν περίβλεπτος...καί μ᾽ ἀφείλεθ᾽ ἡ τύχη, 

566 Βοβὺ τ. Ῥδΐπη, 72,68. 5. ν. 11. 1. 0, 

Ὑο].1. Ρ. 1540, δια ἔαγῦ μον οχχ.ΐῃ ἨδΥ- 

ἔπη, ῬΡαγεϊ. καί, 5. 6, ΝΟ]. 1. Ῥ. 148. 

Τῦ τοᾶῦ 6 δ΄ 464 ὑπεὺ 7Ίδο]ι. γϑδιβ ἐρύ- 

σατο Μῖλῃ ΑΔ: Π6 ΤΟΥ͂Θ ΟΟΙΏΤΗΟΗ. 

ἕοττη ἐῤῥύσατο μι 5110} ΟἸΘΔΥΥ ΡΓΘΡΟΙ- 

ἀογδηὺ ουϊάθποθ ἴῃ 15. ἕἴανουσ [ΟἹ 

ἘΞῸΚ (6 511.) Τινδ] δβ τι ρῦν ο τϑύδϊῃ 

108. ῬΙδοθ ἴῃ π6 ἰθχῦ. 

12. καὶ πάντες δέ] “4πώ αἰΐ ἰοο,᾽ 

ΟἹ Βι ΠΟΙ ΘΗΌΥ ΔρΡτοχιπηθύο νυ, ἔψοα απο 

αἴϊ,) ΑΜ. ; 5886 68Ρ. πούθβ οὔ 1 77). 

ἩΠ], 1Ο, ὙὙΠΘΓΘ ὕΠ15 οοηβίγαοίϊου 15 ἴη- 

γεβυϊσαῦθα. 1706 ὙΥ̓ εὐΐθ 15 μϑῖβ ΒΒ ]Ὺ 

ἱποουγθοῦ οἢ ὑγχο Ῥοϊπύβ; ἢγβῦ, “ϑύ... 

ααΐθιηῃ,᾽ ΒΘηρ'.; 15. ἃ ὑνδηβαὐϊοι οὗ καὶ 

οὐδὲ ΠΟ παρᾶ ποὺ θ6 τε]θοὺθα, 568 

Ἠδηά, Τ7ιμ"5εἰ{ἴη. ὟῸΪ. τ. Ρ. 584; 88- 

οοπάϊν, καὶ... δὲ (ΘγΘ Βα ροβίηρ' ἍΤ Ίτμη, 

ἢ, τὸ Ρ6 ποὺ ἰδκϑη Ἰηΐο δοοοπηΐ) οο- 

ΟΌΥΒ Θἰβθύγμοτα ἴῃ δῦ Ῥδ}8 ΕΡΡ. ; ΥἱἹΖ. 
Ἔοι. χὶ. 232. ΤΏ8 νϑῦβθ ἱπνοῖνοβ ἃ 

Ῥογίθου!Υ σθηθγαὶ ἀθοϊαγδύϊοπ ((]ν.), 

δυιἃ βθϑῖὴβ ἰηὐθηαοα ᾿πα᾽τγθοῦν 0 ῬΓ6- 

Ῥᾶγ ΤΠούΠΥ ἴον σποουηὐθσϊηρ' ῬΘΙ56- 

οαὐοπδ, δπα την θ6 Ῥδυδρῃγαβθα, “τ 

ΒΌΘΙ Ῥθιβθουθομβ ἃΓ6 ποὺ οΘοπῆπϑα ἴο 

τὴ ΟΥ ἰο ἃ ἴεν; ὕΠΕῈΥ Μ1Π οχύθπα ὀυεη, 

ἴο 8}1, ἃ πα σοηβθα θη θ]ν ὕο ὕπ68 ΔΙ ΟΠΡ' 

πὸ ΠΌΤΩΌΘΓ -᾿ ΘΟΙΩΡ. 1, ἴιοἴκΘ οἡ. 1 «]᾽οἤ 

ἢν Β. οἱ θέλοντες] “ὐἴο86 

αὐἱϊ! ἐ8 ἰο, ὅτα.; “οοιηραύδ. ᾿ἰΘΊθαΥ 81 

γ6115, Βϑηρ.: 8 νϑγρ θέλ. 15 ποῦ Ρ]6- 

οπδβῦϊο, μαὺ ρῬοϊπΐβ ὅο ὕποβθ Ποβο Μ1] 

15. δη]βύθα ἴῃ ὑπ8 τηϑύϊει, ἃπα ΨΠῸ 

ΤΘΔ]Π]}ν Πᾶν ΒΟΠῚΘ ἀΘβῖσϑβ ὕο ἰδ ἃ ΡΟΑΙΥ͂ 

16; 5886 νΊπεν, αν. ὃ 65. 7, Ῥ- 541. 

ΤΠ6  υἱρ., “ααἰ ρΡῖ8 νοϊππῦ νίνθγθ, ὈΥ͂ 

15 ἀδρατύαγθ ἔγοση τυ μδῦ Βθθιη8 ὕο πᾶν 

Ῥθθη ὑπ οὐάον οὗ {ὑπ6 οἱάθν Τ,αὐ. νυ. 

(οοΙηρ. ΟἸδγοιη.), ἈΡῬαι  ΠΟΥ ἀθβῖσθβ ὅο 

τηϑυῖς {π6 σομποχίοι οὗ ὑΠ15 Ῥᾶγῦ ΟΡ 18 

ΜΠ εὐσεβώς ; ̓τῦ 566 18 ΒουγΈν  Ὺ δΔἰπηοϑῦ 

οογίαϊη ὑπαὺ {π6 δᾶν. Ῥϑίοῃρϑ ὑο ζῆν, 

οομρ. ΤΊῦ. ἢ. τῶ. Οπ {μ6 τηθϑηὶπρ᾽ οὗ 

εὐσεβῶς, 566 πούθϑ οὐ 1 7 την. 11. 2. 

ἐν Χρ. ᾽Ιησ.] “ὧν ΟΠ γιδέ «6διι8,᾿ ἴῃ 
[61] νυϑῃῖρ, ἴῃ ππϊοῃ ἢ Ἡ τη ; “τπο- 

ἄστῃ Θχροηϊῦ βίπθ ηπ|ὸ ποῖ Θομ οὐ Ρ᾽ 6 

γογο,᾽ Εἰβύ. ; “οχύγῳ ΟἸστιβύατη «ΓΘ θαπ 

ΠᾺ]1ὦ Ρ᾽  ῦδβ,᾽ ΒΘηρ'. : ΘΟΤΩ ΔΤ πούαϑ ΟἿ. 

Θαϊ. τι. τ, Ερλ. 1. 6, 7, διὰ β᾽βθύσῃβυθ, 

διωχθήσονται] “8λαΐϊΐ δ6 γογϑβοοιμέοα." 
δὺ Ῥδὰ] 15 Πθύ6. ΟἿΪΥ τοὶ θγαθϊπο ὉΠ 8 

ψοτ 5 οἵ μ15 Μαβίοσ, εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ 

ὑμᾶς διώξουσιν, ΦοΠη χγν. 20; ΘΟΙΏΡ. 

ΜΙ. χ. 22, 1 ΤῊ 6858. 111. 3, ὧς. ΤῊΒ 

ἀβοϊαγαύῦϊομ οἰ θαυ] τϑΐθυβ ὕο {π6 ουὐ- 

γᾶ Ρουβθουύοιβ Π]Οἢ ὑπ ΑΡοβίϊθ5 

διηα ὑπι6 τ ΤΟ]]Ο ΟῚ Β. νοῦ ὕο ὩΠΑΘΥρΡῸ; 

10 τηδῦ θ6 δχύθπαβα μουγονοῖ, ἴῃ ἃ ᾿Υ80- 



Δ ]αν 1. 5, Ρ. 11. 

ἘΠΕ 17. Ρὰ: 151 

ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται. ἸΠονηροὶ δὲ ἄνθρω- 13 
᾿ , , 9 δ ᾿ κ 

οι και γοητες προκόψουσιν ἘΠ πὸ χείρον, πλανῶντες 

Α ’ Α δὲ Π 3 ΩΣ .“᾿ Δ 5 ’ὔ 

καὶ πλανώμενοι. σὺ ὃὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, τΆ4 

[108] ροϊηὺ οὐ νἱϑυν, ἰο 811 ὑγὰ 8. ΟἸτῖ8- 

ϊδηϑ ; ὁοτηρ. Δαραβῦ. Δ ρὲδέ. 548 [145], 
αα Οἵυ. 7) οὶ, ΧΎΤΙΙ. 51, δα γϑγ. 1 οἵ 

ὑμοῦ πΟΌ]6 οπαρῦθν, Εἰοο] 8. 1]. 

13. ἸΠονηροὶ δὲ ἄνθρ.] “ Βιέ ουἱϊΐ 
ηιοιν ;᾿ ἱτητηθάϊαῦθ οοηὐγαβὺ νυ θἢ οἱ θέλ. 

εὖσ. ζῆν; ὑμ6 βυθδ]θοῦ οὗ {π86 γϑυβθ 

ΒΟΥΘΥΟΙ τουοῦὺβ ἴο Ὑ6Γ, ΙΟ 856., 8Π4, 

ὯΒ ὙΘΙ. 14 Β66Π1Ὶ8 ᾧ0 ΠΙηύ, ὕο {ῃ6 60ῃ- 

ὑταβὺ Ὀθύννθοπ ΤΊ ἃπά {88 ἴαϊ]βθ 

ἰβϑοῆθσβ. ΤΠη6 Ἰαύξον. ἂἃγθ Ἱποϊ θα Ἰῃ 

ὕπθ φΘηθυ8] δπἃ Ὡπδρύηγοιβ πονηροὶ 

ἄνθρ.: ΘΥἹ] τὴθη, ἃ] ΘΟΠΒΘΑΤΙΘΗΌΥ 

ὑπου διποηρ' ὕΠ6 ππΠ] 61. 

γόητες] “ οἰδοοίνογ8,᾽ ---(οὐμ., “Ἰἰαιάϊ᾽ 

[ἀθοοῖνϑυβ,---ΟΟρ. νυ} Α Ὡ5].-ὅᾶχ. 1γ- 

{19 ; Β1πη., ὑποισ ἢ ἃ 110018 1655 βχϑούϊυ, 

ὥΥΓ.; Ἰπ ττ [5βἀποθηΐθβθ]. ΤῊΘ 
Υ 

καὶ ΔΡΡΕπαὰΒ ὅο π6 φϑηθυαὶ πονηροί, 

ΔΡΡΑΓΘΕΟΥ ὑυιῦ ἢ βοιηθννῃδὺ οἵ 8 6Χ- 

ῬΙΔΠΔΙΟΓΥ ἴογοθ, ἃ ᾿π0 786 8ροοϊο διὰ 

ἀαβμπῖῖθ ρρϑι]αύϊομ, οοτὰρ. ΕσὶῦΖ. οὐν 

Τόης (ἀουῖνϑα ἔγοπη 

γοάω) ΠδΒ ῬΥΓΟΡΘΙΙ͂Υ τϑἔογθηοθ ἴο Ἰῃοδῃ- 

“ΠΠ ἐαθίοπθ ὈΓ πον] ηρ᾽; εἴρηται ἀπὸ τῶν 
᾿εὐγγόων τῶν περὶ τάφους γινομένων, ἴδαῖ- 

445, 5.0. (οοὴρ. ϑορῃ. 47, 582, 

Ἡγοάοῦ. γ11. Γ01); ὕΠπθηο6 ὕο ὕΠ6 ὕγδο- 

ἐϊοθ οἵ τηϑρῖο ΡΒ σΘΠΘΙΆΠ]Υ, δεινὸς γόης 

καὶ φαρμακεὺς καὶ σοφιστής, ῬΙαΐο, 

ϑγψηιρ. Ρ. 203 Ὁ, δπα ὑπμϑποθ ὈΥ ἃ γΈΓΥ͂ 

πϑύαγα! ὑγδηβιυύϊοη ὕο αἰδοορέζοη. δα ἐηὺ- 

Ῥοϑένιγσ σΘΏΘΓΘΙΪΥ,--- ΡΡΥ. ὕΠ6. Ῥσβϑνὰ]]- 

ἵπρ' τηθϑῃΐηρ; Πέψηνοϊ, 1. “γόης, ψεύ- 

στης, ἀπατεών, ῬΟΊ]αΧ, Οποην. τν. ύ, 

γόης, ἀπατεών, ΒΙΤῊ1]Α1]Υ ΤΊ ΠπηεθιΒ, ἤμθα:. 

Ῥίαϊ. 5. γ.; ὁοταρ. Τθϑιηοϑίῃ. εἷ6 1) αἴ8. 

16.. Ῥ. 374, ἄπιστος, “γόης, πονηρός, 

Φόβθρῖι. σοηέ». 4.0. τι. τό, οὐ γόης οὐδ᾽ 

ἀπατεών. 5. ΘΠ ΓΆ] τηθϑηῖηρ' 61. 

(ορρΡ. ὑο Ἡ αὐπμθὺ) βθθτὴΒ [ὉΠ] βαβύδῃ- 
υἱαϊθά. 6 ὁαπηοῦ ἱπάθθα ἀθΗπ ἰο] Υ 

ἔπη 78} ἴσοτη {8158 ὕθγια ὑπαῦ τηδρὶος ατίβ 

γ ΘΓ6 δούι ΠΥ 8864] ὈΥ ὑπ 686 ἀθοθίν υβ, 

'Ῥαῦ {Ππ6γρ 15 θυ θαι ]Υ πού! πρ' 1ἴΠ ΒῈ0Π 

8. ΒΡΡοβιθοη ᾿ποοηβιβύθηῦ οἰ τ] 

{86 οοπίθχύ, {Π6 ῬΥΙΤΠΔΡΥῪ τηθϑηϊηρ οὗ 

{π6 νου, οὐ {πὸ ἀθβουιρύϊοη. οὗ βίταῖ]ῶν 

ΟΡΡομθηΐβ τη θη] η 66 ΘΙβθύνΠ γα ἴπ ὑῃ6 

Ν. Το; 866 ποίββ. Ὁῃ ψϑὺ. 8. [πὶ {16 

660]. νγυϊύθυβ γόης δπα γοητεία ἃτ6 ἔτδ- 

ααΘΗΟΥ (ρου μδ 5. ΘΟΠΙΠΙΟΠΪΥ) τι5684 ἴῃ 

ὉΠ15 ῬΥΤΠΔΡΥ ἃ] τηογ6 ᾿]τηϊ θα 5656 

οὗ {ῃ8 ψογά, 566 δυΐοον, Ζλεβαλι)". 5. ν. 

0]: ΤΡ 70. προκόψου- 

σιν κιτιλ.] “οὐδέ πναῖτα αὐναηοο ἐοισαν ἃ 

ἐλ τὐογϑ6.᾿ ἐπὶ Ῥοϊηθίπηο ο {πΠ6 χεῖρον 

8.5 ὅπ ἄθϑοτβ ἤο ψἘ]ΟῈ {Π|6 ἡ] ΟΙσΘπ 685 

γγ8.5, 8.5 1ῦ γγθτθ, δα να ποῖπρ' ἃ πα ἃΒοθπα- 

ἴῃ ρ᾽ ; ΘΟΙΏ ΡδΓΘ ὙΥ̓ ΠΟΥ, (6). ὃ. 40. 1, Ρ. 363. 

ΤῊ προκοττὴ 18 ἤΘΓΘ ΘΟ ϑ᾽ ἀΘγθα σαῦμοῦ 

δ.5. ὁηιζογιϑῦνο, ἴῃ Ὑ 6 56. 9 σύμ οι 85 δα ξολυ- 

δύυθ. ΟἹ {π6 ἀρραιθηῦ οοπίγδαϊούϊοι 

1 ὕΠ6 ὕνγο σὑϑιίβεβ, 566. ὅῦονθ, πούβϑ 

ἐγ, ἰοο. πλανώντες καὶ πλ.] 

“ ἀφοοὐυϊηρ, «τ δοίη αἰϑοοϊυοα ;᾽ οοΥν- 

ὑδῖη!γν ποῦ τη] 4116, “Ἰουθρ ὑπ ΠΊ 56] ν 65 

Ὁ6 ἀβοοίνϑα᾽ (Βϑῃρ', ἃρὈ0γυ.), θα  ρμαββῖνβ.. 

Τῦ ἴθ ὉΠη6 ὑτῖια προκοπὴ ἐπὶ τὸ χεῖρον ; 

ὉΠ6Υ Ὀοσὶπ Ὀγ ἀδοθίνίηρ οὔποθ, πᾶ 

6η4 ἴῃ θεΐηρ ἀδβοθϊίνθα {ὑπμϑηηβϑῖναβ. ἃ 

Τ)ϑοοῖῦ, 45 1)6 Υ δὐΐβ γθιηδῦῖ, 15 ΠΘυ σῚ 

ιυποιυῦ 56]{- θοροῦ, 

14. σὺ δὲ κι τ.λ.} “Βιιξ ἄο ἔΐιου, 

αδίώο," ὅτα.; σὺ ἴῃ 5580 σοηὐτγαβὺ ἰο 

ὑπ “ἀθοείνθυβ᾽ οὗ ὕΠ9 Τογθθοϊηρ' γῈγ88 ; 

μένε ἴῃ δη ι πθβῖὶβ ἰο πρόκοπτε. Τῃ 

ὑμῃ6 [ΟἹ]ονῖηρ σοσγὰβ ὑπΠ6 τοϊαύϊνο ἃ 

δῖκοπ οαὖ οἵ ἐν οἷς (-- ἐν ἐκείνοις ἃ) 

τησϑῦ ΔΡΡΥ͂. Ὀ6 ΒΌΡΡΙΙΘα, ποῦ οὨ]γΥ ὕο 

ἔμαθες Ῥαὺ ἐπιστώθης, {1Π| ἀοοιδ. Βεΐησ, 

ὑμπαῦ οἵ ὑπ6 “τοιηούθ. οδ]θοῦ ;᾿ ΘοΙηρ. 

που, αγαηυ. ὃ. 32. 5, Ρ. 204. Βεοί- 

ΒΟΠΏ ΘΙ ἀοΥ (Ζέχ. 5.0. πιστ.), δα ρϑι- 

ΠΔΡ5 ὥυυ., Θοηηθοῦ ἐν οἷς τ ἢ ἐπίστ. : 
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15 εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ 
δῶν ἮΝ , ΠῚ κ᾿ ; , , 9 
τερὰ γράμματα οἶδας τα δυνάμενα σε σοφίσαι εἰς σῶτῆ- 

ὑπ|5 οδῃ 6 7.501ῆ 4, 566 ῬΒΑΙΪτη ἸΧΧυΠΙ. 

37, Ὀὰὺ ἱπνόῖνεθ ἃ 1655 βαὐβίδοουυ 

ταθϑηϊηρ᾽ Οἵ ὑπ6 νυ. 

ἔπιστώθης]} “τὐενγὲ αϑϑιι)6(ἴ οὗ Δ τα ]1- 

Βοαίϊοπ οἵ ἔμαθες ; ποῦ “ ογοαϊία βαμὺ 

Ε10Ὶ,᾿ ν αϊρ., ΟἸΆτομι., (ούῃ. (“ σαΐτδιι- 

δἰάα,᾽ ἃ ἰοῦ ρογΐαρ8 οἵ {π6 οσοαβίομδὶ 

Τι αὐ ἢ] Ζίηρ οὗ {Π15 Ὗ 6γ5.), σβῖο σγου]Ἱὰ 

τϑα θῖν ἐπιστεύθης, Ὀυὺ “ἀποτατῃ ΠΓΠῚδ 

Πα 65. 010] Τωοῦα εϑύ,᾽ Ἐ]]6υ, ἂρ. ῬοΙ, 

ϑίψη.; μετὰ πληροφορίας ἔμαθες, ΤΉ ΘΟΡΙ.; 

ΘΟΙηΡ. 118 1. 4; ἵνα ἐπιγνῷς... τὴν 

ἀσφάλειαν. ἹΠιστοῦν 15. ῬΤΟΡΘΙ͂Υ “ἴο 

τΉΔ 6 πιστός (1 ΚΚΊηρβ),. 360, πιστώσαι 

ὁ Θεὸς τὸ ῥῆμα), ὕΠθποθ ἴῃ ὉΠ 6 Ῥϑβ85. 

“βὑ 1111, “ ΘΟΠΗΤΙΩΔΙΙ᾿ (2 ὥδιη. νυ]. 

τύ, πιστωθήσεται ὁ οἶκος αὐτοῦ, ΘΟτΏΡ. 

Ῥβδίτη ᾿ἸΧΧχν. 8), δ πα ἱ ἢ δ δοοι5. 

ΟὈ] 6 οὐ! “Ρ]ΘΠ6 ΘΟ ΙΟΓΔΤῚ :᾿ ΘΟΤΊΡ. ὐ τ 6. 

7} 6βαιι)". 5... )᾽Ὺ͵σο]. 11. Ρ. 744, ὙΉΘΥΘ 

ὑΠ15 τηθϑηϊηρ οἵ Π6 νϑὺ 15. γ7811 οχ- 

Ρ]αϊπα ἀπα ΠΠπϑἰταύθα, 

εἰδώς] “ζηοιυίηιγ α8 ἔμοι «ἰοβέ,᾽ σοταρ. 

Οἢ. 11. 22. παρὰ τίνων] 

“νυ αὐποηυ,᾽ 5611. ἔγτοτη 1,08 ἀπ Επι- 

πῖ66 (6. 1. 5), ποῦ δἴθὸ ἥροση δῦ Ῥδμ] 

δια οὔποθ (οορ. Οτοῦ., Μαθ].), ἃ5 

ὑπ ἀπὸ βρέφους »Ηϊοἢ ΤΟ] ον 5 ΒΘΘΤῚΒ 

ΤαῦΠου ὕο Ἰ᾿πηῖῦ {Π6 τϑίθσθποθ ὅο {π6 

Ῥϑυοὰ ψΠθη ΤΊτηούΥ τγὰβ ἢγϑὺ ἰη- 

βύγπούθα ἴῃ ἀἰνῖπθ ὑλαῦ. ΤῊΘ τϑϑάϊηρ' 

15. Βοπιθνμαῦ “οι ὐα]. ΤῊΘ ἰοχὺ 18 

Βαρρογίοα ὃν ΑΟἸΕΟξδ - τὴ. γι; 6]ὰ- 

ΤΌτη., Βορῖπ. (7 ἴδον. δα. γ, Παίλ., ΑΥ].., 

Ἡγογαίβιυ.), ἅτ 18. πον ΡΘΡμαρ5. ἴο Ὀ6 

Ῥγοΐθσσθα : {πΠ6 σϑϑαϊηρ ἤοννθνοὺ οὗ 

64. 1, 2, παρὰ τίνος, τὰ ΟΕ ΚΤΙῚ;; 

ΠΘΑΙΥ 41] τη85.; Ατπρ., ψα]ρ., Οοὐἢ., 

Οορύ., ὅγε. (οὐ), Ομ γυβ,, ΤΠ θοί. (2711, 

Ογιοδῦ.), 8 ἴαϊι οχύθγηδι δαυ που ὑν 

1ὴ 15 ἴδνουῦ, δηα 15 ποὺ ψὶυ ποι ΒοΟΙῺ 6 

ΒΌΡΡονῦ ἔγοτη 1πύθυπμ δ] ΘΟ Β᾽ ἀθυα 8 ; 

οοηρ. Μ1]}, ηγοϊοεγοην. Ὁ. Ιχχν. 

185. 
ῬΆΓΆ]16] ἕο πα ο0- οὐ ἀϊηαύθ τ ἹΠ εἰδὼς 

καὶ ὅτι κιτιλ. ἄοεϑ. ποῦ βθϑ 

Κ-τ. Δ.» “501 6η5... οὐ χαΐὰ ποϑὺϊ,᾽ ΜΝ υϊρο,, 

Ῥηρ,,,--ὖτι Πανὶηρ {Π6 τηθϑηϊηρ “06- 

Οδτι56,᾽ ἃ πα ὉΠ6. φγίϊοι ρα] οοηδύσαο- 

ὑϊοη “ΡῈ. ογὔδύϊοπθιη ναυϊαύδση᾽᾿ (ΘΟ ΠΡ. 

Ὑυΐμοσ, (). 8. 63. 11. 1, Ρ. 500) Ῥᾶ888- 

ἴπρ' τηὔο ἐπ ᾿πα]οούνα, --θαὖῦ 15 ταῦ 6. 

ἴο 6 Θομβιθυθα ἃ5 ΒΡ] ἀθροπαάθηῦ 

ὌΡΟΩ εἰδώς, {πΠ6 Ῥυῦϊοα ὅτι τϑύβι Π]ΠΡ᾽ 

105 ΤηοΓΘ ἀδιι8] τηθϑηΐπο “ἐλαΐ," ἃιιὰ {π6 

αἰτοῦ βθπύθηοθ Ῥυθϑθηθπο ἃ Βοοομα 

ἕαοῦ μ]0 ἢ} ΤΊ τοὐ ΠΥ τγὰβ ὅο ὑδῖκθ ᾿ηΐο 

οοπβ ἀθυδύϊοῃ: δύο αἰτίας λέγει τοῦ 

δεῖν αὐτὸν ἀπερίτρεπτον μένειν, ὅτι τε 

οὐ παρὰ τοῦ τύχοντος ἔμαθες...καὶ ὅτι 

οὐ χθὲς καὶ πρώην ἔμαθες, ΤΏΘΟΡΗ. 

Βοῦμ οοηϑύνπούϊοπ ἃΓ6, σΥΔΤΩΤη δ ]108}}}Υ 

ΘΟΠΒΙ ΘΓ, θα ΠΥ ῬΟΒΒΙΌ]6, θαὺ {π6 

Ἰαῦθου 5665 τηοϑὺ βαὐιϑίδοίουυ : {16 

ἔΟΥΠΊΘΙ 15. Ὑ7611 ἀδίθπαθα Ὀγ Ηοΐπδημ, 

Θολγιζ. Ν᾿ ΟἹ. τ. Ῥ. 572. 

ἀπὸ βρέφους] “7)οην ἃ τον} οι," 
ἐ7γοην ἱηξαπον ; ἐκ πρώτης ἡλικίας, 

ΟἾγνβ. ΤΠ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ 15 ῬΟΥΠΑΡΒ πι8ϑα 

ΤΑΌΠΟΥ ὑπδη ἐκ παιδιόθεν, ΜΙ ΑΥΙΚ ΙΧ. 21 

(οτα. ἐκ, 1266.}, ὕο τηδυὶς δἐ}}} τόρ ἀ6- 

ΠΗ Ὁπ6 ὙΘΥΎῪ ΘΔΡΥ͂ ἃσ6 ἂδὖ ψ]οΝ 

ΤΙ οὐ ΠΥ 5. Ἰηϑύγιιούϊοη. ἴπ ὁπ6 ΗοΪγ 

ΒΟΥΙΡύαγ65. ΘΟΙΠΤΒ ΘΠ ΟΘΕ ; ΘΟΙΏΡ. Οἢ. 1. 5. 

Βρέφος ἴῃ ὕνγο ᾿ἱπϑύδποθϑ ἴη ὑπ Ν. Τ. 

(Πμ018 1. 41, 44) Βδ8 105. ῬΓΙΊΔΡΥ τη θϑ- 

ἴῃ, ἔμβρυον, Ἠ ΘΕ ΟΠ. ; ἴῃ 81] οὐ 5 

(μκὲ 1. 12, τό, χυ. 15. Αοὔβ νἱ]]. 

19, 1 Ῥοῦ. ἰϊ. 2, ἀρτιγέννητα βρ.) ἰῦ 

Ῥοϊηΐβ ο ἃ ΨΘΙΥ ΘΔ δα] θην 

δσθ. ΤῊΙΒ ΤΘΙηΑΙς 15. οἵ βοπῖθ ᾿10{16 

᾿πηροσύαποθ ἴῃ τϑΐθγθμοθ ᾽Ὸ Τια]ς6 χνϊ. 

155) ΠΟΙ ὕΠ6. ΔΒΟΘΏΒΙΥΘ ΟΥ᾽ ΤαΠΘΥ εἶό- 

ϑοθη δύνα ἴογοθ οὐ καὶ 15 ποῦ ἴο "8 ονϑι- 

Ἰοοϊςοά, Ὧν Ε Ν 
τὰ ἱερὰ 

γράμμ.]1 “ἐ]ι6 βαογο «ὐγ᾽ἐζηγ8,᾽ ὁ.6. ο΄ 

1π6 ΟἹ Ταβῦ., οσ, Ῥοββίο]υ 1 τηοτθὺ 

Ἰθχῖθα] δχϑούμβϑβ, ---- “βϑοῦαθ 1068), 

γι ]ρ., “0μ6. ῬυϊποΙρ]65. Οὗ βουιρύμτα! 

ἸΘαΓΠΪη σ᾽ (ΒΌΤΟΙΥ ποὺ ζοίέ6γ8, ἴῃ ὑπο 

ΟΥ̓ΔΙΠΆΤῪ οατιοδύϊο ἃ] β6η86, ΗΘ Υ, 



{ΠῚ τί 

ρίαν, διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ϊησοῦ. 

ϑΌ»ην. ον) 7π8. Ῥ. 11) ; ΘΟΤηρΡ. “0Ππ 

Ψ11.- 15, Αοἷβ χχυϊ. 24, 8πα. 566 ΜΙίϑυεν 

ον Ῥούῃ ραβϑαρθθ. 0 15 ἀοαθύ[α] 

Πμονγανον  πούμον ὑΠ18 ᾿ϑὐθαυ τηθδη τ᾽ 

ἰἴθ. ΠΕΙῸ βυϊα 16 ὕο 0Π6 οοπίθχῦ, δπὰ 

ὙΠΘΟΠΕῈΡ γράμματα (065 ποῦ ΒΙΠΊΡΙΥ 

τηθδῃ ὁ ΕἸ 1 Πρ5 ̓  (5666 ϑαϊσον, 7 οβαιι)". 

8.0. Ο]. 1. Ῥ. 780), νυ ρεῦλα}5. ὑπ 

ἀϑβοοϊαῦθα 1468, ὙΠ 10 ἢ) ΒΘΟΤῚ5. ΑἸ ΜΤΑΥΒ 

ἴο ἢᾶνθ τηϑυ θα {Π15 πιβᾶρθ οὗ ὑπ6 ψοτὰ 

ἴῃ ροοά Οτεβῖ, οὐ Ὀθίπρ θα ρυεββθα ἴῃ 

δοίθηνη, οὐ Ζονηνωΐ Ἰαησιιδοθ; 5866. 680. 

ῬΙαῦο, ΖογΩ. 1ΤΧ. Ῥ. 858 Ἐ, Ποτ τὖ 15 

οοπύγαβίθα Ἴ συγγράμματα, πα 10. 

(1070. Ῥ- 484 Δ, ΜἜΏΘΓΙΘ οοτηρ. ὅ5[8}}- 

ΤῊ ὑπο {π6 βίαϊε- 

τηθηῦ ἴῃ δέγην. ἤασψη., γράμματα ἐκά- 

λουν οἱ παλαιοὶ τὰ συγγράμματα, «111 

Τα ττΘ τη! Ποδίϊοη. 

,.415. ἃ ἅπαξ λεγόμ. πὰ Ν. Τ᾿, Ὀαὺ ΘοΡ. 

0560}. «ἀπέ. Ῥτούτη. ὃ 3, τῶν ἱερῶν 

γραμμάτων, ἃπα {π6 ΠυΠΠΘΓΟΙΙΒ ΘΧχ. ἴῃ 

ὙΥ εὐβύβιη ἐη ἴοο. 

Ῥδι 5 πούθ. 

ΤἼΘ δχρυθβϑίθῃ 

ΤῊΘ ἀϑιι8}] ΦΘΥΤΉ5 

ΓΘ ἡ γραφή, αἱ γραφαί, ομοθ γραφαί 

ἅγιαι, Βλοτη. ἰ. 2; 568 ποΐβϑ οἢ ψεῈ 1. τύ. 

τὰ δυνάμενα] “λον, ανὸ αὖίε,, ποῦ 

“απὸ Ρούδνδηῦ,᾽, ΒΘηρ. ΤΠ6 ρῥτγοβθηῦ 

18. πι584 σοΠ ΓΙ Δ ΌΪΥ τῖ ἢ ὑπ6 νἱνῦπα] 

Ῥιθβθηῦ οἶδας, ἴο ἀδηούθ ὑΠ86 Ῥεδιπιδ- 

πιθηῦ, ΘΠ ΓΙ ΠΟ, ΡΓΟΡΘΙΟΥ οἵ ὑΠ6 ΗοΙν 

ΘΟΡΙΡ 65. σοφίσαι] “ἰοὺ 

Ἡναλο αὐΐϑο ;᾿ ΘΟΙΩΡ. Ῥβδίτη χῖχ. 8, σο- 

φίζουσα νήπια, ΟΥ̓. 22, τοὺς πρεσβυτέ- 

ρους αὐτοῦ σοφίσαι, «πὰ 10 δ 8δοο. 

γη61, οχῖχ. οὅ. ΤΠ15 τηθϑηϊηρ τητιϑὺ θ6 

᾿τϑύαϊ θα υιπουῦύ δὴν ἀἸΠαὐϊοι ; σοφίζω 

:ὰ 

15. ποῦ ΤΩΘΡΘΙΥ Θαυϊνα]οηὺ το διδάσκω, 

Λα τηδυῖςβ ὅπ6 ἔσπαο τοὐϑοην το. {88 

ἬΟΙΥ Βουιρύθγεβ πραγ. 16 ὕνο 

ῬΓΘΡΟΒΙ ΟΠΔ] οἰδβαεθ ὙΠΟ ἢ [Ο]]ονν 

ΤαΡΌπμο ΒΡΘΟΙΥ ὑπθ οδ]βθοῦ οομῃύοιη- 

Ῥ]αἰθα ἴῃ ἐπ σοφίσαι, ἃπὰ {Ππ6 ΙἸταϊΐω- 

ὑΐοπ πιπᾶθι' νοῦ Δ]ομ6 ὑπαῦ οήθοῦ 

σου] Ὀ6 αὐξαϊποά. εἰς 

σωτηρίαν τηυϑῦ θ6 1οἸΠ64 ᾿τη πηθ ΠἸ αοὶν 

ὙΙ} σοφίσαι, μοϊηὐ πη οὐὖ ὑπ ἀἴτθο- 

159 

πᾶσα γραφὴ 16 

ὕϊοθι πα ἀθϑύϊηδύϊοι οὐ {π6 νυ ϊβάοτη, 

ὑπ6 οὔ]ϑθοῦ αὖ ψμῖοῃ ἰὑ αἰπιθᾶ : ἡ ἔξω 

γνῶσις σοφίζει τὸν ἄνθρωπον εἰς ἀπά- 

την καὶ σοφίσματα καὶ λογομαχίας... 

ἀλλὰ αὐτὴ [ἡ θεία γνῶσις] σοφίζει εἰς 

σωτηρίαν, ΓΠΘΟΡΗ. 

διὰ πίστ. τῆς κιτ.λ.7 “}6) γαίθηι, οωηι- 

αιι6 ὑπ ΟἸ γ)βέο «765810 οοἰϊοοαΐαην;" 568 

πούθβ οὐ 1 7ϊην. 111. 12. ΤῊΪΒ5 οἴδιιβα 

οἂπποῦ 6 Ἰοϊπεα ἢ σωτηρίαν (Η εΥ- 

ἄθη1.), 85. ὕΠπ6 ἃυ1016 ἴῃ βϑοἢ ἃ Οδ58 

οου]α ποῦ Ὀ6 αἰβρθηβοα νι Ρεΐουθ 

διά ; σοΙηΡ. ποίβϑ οὔ» ἤρἢ. 1. 15, 68 

ὑΠ6 ΟΪΥ 8568 ἴῃ ὙΠΟ ΒΟ ἢ. 8 ΟΥ̓ Ϊ5- 

ΒΙΟΠ Οδπ δκ ρῖδοθ 86 τυϑοουηῃὐθα, 

ΤΠ οἴαθθβθ ΟὈν]Ο ΒΥ Ἰπη105. ὑπ6 Ρτθ- 

ψΙοῖ5. ἈΒΒΘΥ ΟΠ ; “ὉΠο56 οι ρύθτοϑ ἢ 

[{π6Ὸ Αροβύ]68] συδηύθῦ ἢ σγθθ 8016 ἴο 

τη Κ6 ἴῃ) ννῖδ6 ὕο βεϊναύϊοη, θαὺ Π6 

δα θη, ὉΠτουιρὴ {π6 ἕαϊ ἢ νυ ΒΊῸ ἢ 15. ἴῃ 

ΟὨειϑὺ,, Ἡοοΐτοσ, “οοῖ. Τοῖΐ. τ. 14. 4 

(πού Ὀγ ΒΙοοτηῖ. ἃπα Ῥ 6116). Τῇ ἐπ 

ΒΔ ΠΘ. Β6οῦο ὑπ6 αἰ Πγθποθ θθύννεθῃ 

ὑμῃ6 ὑνο "Γοβίδιηθηΐβ 15 ὑπὰ5 βύαίθα 

νν Ὁ Δ ΠΡ 0]6. Ῥϑυβριουϊῦν ; “ὑπ6 ΟἹ 

ΑἸ τηᾶῖκθ ννῖβθ ὈΥ ὑθβδομῖπρ δ! ν αὐϊοι 

ἐῃτοιθ ΟἸνῖδὺ ὑπῶῦ 5]γου] οοπιθ, ὑπ 6 

ἮΝ ονν ὈΥ ὑβδοιῖπρ' ὑπαὺ ΟΠ τὶδὺ ἐπ δἃ- 

ψ]ΟῸ 15. ΘΟΙη6.᾽ ΟΥ πίστις ἐν Χρ., 568 

ποῦθε οὐ τ 7 ἴηι. ἴ. τό. 

τό. πᾶσα γραφὴ κ.τ.λ.1 “νον 
Θογίρένγο ἐπϑρίγοαί ὑμ (οα ἐδ αἴ80 τι86- 

71, α.; 80 ΟΥσθη ΘΧΡΥΘΒΒΙγ, πᾶσα 

ΎΡ., θεόπν. οὖσα, ὠφέλ. ἐστιν, ἴῃ: “705. 

Τροιη. ΧΙΧ. δ᾽ οἱ. 11. Ρ. 443 (εα. Βεπδα ), 

ὥγτ, [θοῦ ον ν σ οτϊῦ καί], Η δ π- 

τη 06], Δ {π6 νυ. οἵ ΤΎπα., ον., πὰ 

Οὐδηπιοσ. [ἢ {Π15 ᾿πηρογύαπὺ Δη4 τ οἢ 

οοηοβίθα ραββαρθ ψγὝὸ τηθϑὺ Πούϊοθ 

Ῥε1θῆν (α) ὑΠ6 οοπϑβέγιοίίογι, (Ὁ) ὑπ 7ογ66 

Πα ηϊοαγίη οἵ {Π6 βϑραῦαύθ ὑοῦ 8. 

Τῦ ἸηΔ Υ ΡῈ ἢτγβὺ σϑιηδυκοα ὑπῶῦ {Π6 

ΤΘΔΠΙ Πρ 18. ποῦ ρθουν οουύαϊη, καὶ 

Ῥεΐπσ' οπι᾿ὑς8α ἴῃ βοιηθ νυ (πρ., Ν Πρ, 

Οορῦ., Ξ'γυ., Ασ.) ἀπ ἘῈ,; 10 568ΠῚ85 

πον ον Υ ΠΙΡΉΪΥ ΡΥΟ 16 ὑπῶῦ {1118 18 
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θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς 

ἄπ6 γαῦμον ὕο ΠΟΠ-ΟὈβουνδποθ οὗ {ΠῸ 

ὕγαθ δβοθηβῖγο ἴογοθ οὗ Ὁπ6 ρᾶγύϊο]θ 

ὑπδῃ ὕο 1058 ΔΌΒΘΠπΟΘ ἴπ ὑΠ6 ΟΥΙΘῚΠΆ] 

Μ55. ὙΠ γορανὰ ὑπ θη [ο (α) ὁοη- 

δύνιιοέϊοη, τὸ ἴθ σθυὺν αἰ] οα]ὺ (ο εἰθοϊαθ 

ὙΠῸ (α) θεόπν. 18 ἃ ραγὺ οἵ ὑπ0 

Ῥγϑαϊοαύΐθ, καὶ Πθἰηρ' 018 511}016 οοριίω 

(ΑΔ αὐῇ., 41.}; οὐ νι μϑύμον (β) Ὁ 185 ἃ 

Ῥατὺ οἵ 016 βυθ]θού, καὶ ᾿οΐπρ' αϑοεῖυ- 

δυο, δια ἐστι Ῥοϊπρ' ΒΡ] ἁἰξον 

ὠφέλιμος (85 ΟἸαοιη., ϑυγ.-ῬἘ]]., 

81.). ΤΧΙ σΟ τ ΡΠ ν ἃπά οΥΔΠΊΠΔ 

οοπγιθαύθ θαὺ |10016 ἰονγαγαβ ἃ 4661]- 

ΒΟ : ΤῸΓ Οἡ. ὍΠ8 ὁη6 Πδηά, ἃ8 γραφὴ 

ΠΥ ΔΡΡΥ. ἄοθϑ τηθδῃ ϑορίρέιι7. (5866 

Ὀ610ν}), ὕπ6 οπμπμθχίομ ΕΥ̓͂ πηθϑῃβ οὗ 

καὶ σοριιίαξίσινην 15. αὖ Βτβὺ βἰσῃῦ Ῥοίἢ 

ΒΙΠἼΡ16 8π4 Ρϑυϑρίοιοιβ (5866 ΜΙ4α]6- 

ὕοῃ ὅηυ ἰο0.)}; οα ἐπ6 οὐπαὺ παπᾶ, {Π6 

ΘριΓπϑὺ ὉΠπ|ι18 ἀϑβοοϊαύθα ἢ πᾶς ἃπα 

δ ΔΠΔΥ ΏΓΟΙΙΒ. Βιι δύ. 15. 1η ἃ ῬΟΒΙ (10 

ῬΘΥ θοῦ! αϑι18] ἃ πα ΤΘΡῚΪ ΔΤ (6. Ψ. 2 ὍοΥ. 

ἼΣ 9.. ΒΙΡΙΣ 2; ᾿ ΠΠΘΞΗ ν᾿ 22; ΓΤ πη: 

Ν ΤῸ; 2. ἽΠΠΩΝ 1 ΤῊ αν Τῶν 

ΤΊῦ. 1. τύ, 111. 1, ΘΟΙΏΡ. 111. 2, 8}.). ἀηὰ 

ἴῃ ὑπαῦ ἀρρῇ. αἰιυαῃδ ἀββισπθα ὅο 10 ὈΚ 

δὺ Ῥδα]: οοπύγοϑὑ « ὩΠ.65 111. τύ, τ Ῥοί. 

11. 13, ἜΏΒΓΘ ὕπο ομϑηρα οἵ ροβι οι 15 

ΔΡΡΥ. 18.468 ὕο τηϑτὶς ὑπ 6 ΘΙ ΡΠ 515, 580 

ὙΥΊμΘΡ, αν. ὃ 50. 2, Ρ. 464. δε 8ἃ:6 

ὕΠ5 τοιπλ 64 νΠΟ]]ν ἰο {Π6 οοπίοχέ : 

δΠ4 Πότ 6 η νγ6 ΟΌΒονΘ (1), οα {Π8 

ῃρρδαῦϊνο 566, ὑπ6 ΔΌΒΘΠΟΘ οἵ θϑνϑυυ- 

ὑπίπρ 'π ὑπ ῥγθοθάϊηρ' νοῦβθβ οδ]οα- 

Ἰαύθα ἴο δυοΐσθ 50} ἃ βίαθοιπθηῦ, ὑπ 8 

θεοπνευστία οἵ ῬϑοτΙρύατα ποῦ Πδυ]ηρ' 

Ῥδθη ἀθηϊθα θυϑῃ ὈΥ “πη ρ]1 οὕ! , ΘΟΙΏΡ. 

Ἡ ΥΠοι ; (2) ὑπαῦ 1 καὶ Ὀ6 οοριζαξέἶυο, 

10 νου] 5θοπὶ ὕο δϑϑοοϊαῦθ ὕννο ρυθαϊ- 

οδὐϊοηβ, ΟΠ6 τϑ]αὐϊησ ὕο 0Π6 Θββϑϑῃθῶ} 

ομαγδοῦου. οἵ δοιιρύθγθ, ὕπ6 οὐθϑθι ἴο 

105. ργδοῦϊοαὶ ΔΡΡΙΙΟΔΌΣ 0165, νοι. ἃρ- 

ῬΘΔΓ ΒΟΘΓΌΘΙΥ ΠΟΙΠΟΡΘΠΘΟΙΙΒ; ἃπα (3), 

ὁ {Ππ8 ροϑδιίἐζυο 5146, ὑπῶῦ ὉΠπ6 ὕθυτηβ οὗ 

γε 1. τό 5θθῖὴ ἴπ βὺυπαϊϑα δηα 1ΠΠ βγοῦν 

ῬδΙ]]Θ]βιη ὕο ὕποϑα ἴἢ ΥΘΣ, 15, γραφὴ 

2: ἈΠ’ 

Ῥδῖηρ' τηοΥ8 ϑρθοϊῆς ὑπδπ γράμματα, 

θεόπν. ὕπϑη ἱερός (5666 ΤΙ. ϑγηοη. 

1. Ρ. 26), ἃπα καὶ ὠφελ. κιτ.λ. Βμον- 

ἴπρ ὑπ6 βρϑοῖδὶ δϑρθοβ οἵ 0ῃ8 τῆθουθ 
ΘΘΠΘΥΆΙ τὰ δυν. σε σοφίσαι, πιὰ ν]ῦ ἢ 

καὶ αϑοεγυϑῖυθ ἀοἰδι!ησ, νυμὸῦ σοφίσαι 

τηϊσῃῦ πᾶν θεὲ ὑπουρῃῦ ὅο 1041] ο 

ον γ, {π6 νᾶ ϊουβ ργαοίϊοαϊ, ΔΡΡΙΠοῶ- 

(10η}5 οἵἉ ϑουιρύθγθ ; θη (4) 6 δαα 

ὑπῶῦ ΟἾγνυβ.,-- ποθ 6 ἀββουθοι. πᾶσα 

οὖν ἡ τοιαύτη θεόπνευστος [8566 Ὀ6Ιον] 

σου ΤΟΔΠΥ 6. Ροϊμῦ]θ55 1 8 

ἀθοϊαγαύϊοη ἴῃ {16 ὑοχὺ ψερα εὐρί(ϊοϊέ, 

Δα ποῖ, 85 1ὑ 15, ὑηυρζιοϊε---ΓΠΘοά. 

(ἐπειδὴ κιτιλ. καὶ τὴν ἐξ αὐτῶν ὠφέ- 

λειαν διδάσκει), ἃ, ἃ5 ἴδ ἃ5. γἷ8 σἂ 

Ἰη ἴθι" το πὶ ΘΟ]]οοδύϊοι οἵ νγουάϑ, ΠΘΑΥ]Υ 

811 (μ6 Ῥεϑὺ Ὗν., νἱζ. ὅσ. (Βθού!), 

Ὑ α]ρ., ΟἸατόοπι., (οίῃ., Οορὺ., ἈΡΡΥ. 

π1ῃ., ἀμ ἴῃ οἤδβοῦ Αὐπὶ. (πβουὺβ 

ΘΟΡαΪὰ οἴου. διδασκ.), 4}} δαορῦ οοη- 

βύγ αούοη (β), γγ ᾶν ἂἃπ ἃπιοαμῦ οἵ 

ΘΧίθυμἃ] θυ! άθηοθ, ΠΟ, ΘΟ ρ]6α 1 

ὑπ|6 1πὔθυ δ] ουϊάθποθ, 10 ΒΒθιη5 ᾿Π|ρ08- 

Β1016 ὑο ταβϑὶϑύ. γε ἀθοῖάβ ὑπεγθίοσγο, 

ποῦ νἱῦπουῦ ΒΟΠῚ6 ΘΟ ἤθη66, πῃ ἕανουν 

οὗ (6); 5ο Ἠσυῦίῃ., ὙΥΙθβίηρ.., θαῦ ποῦ 

1)6 νγοίίθ. Ὗγ8 ποὺ ποίύϊοθ (Ὁ) βομιβ 

1ΠαἸ ν 1 Δ π8] ΘΧΡΙΘΒΒΙ ΟΠ. 

πᾶσα γραφή] “νον, ϑογίρίιννο,᾽ ποῦ 
“Τούα δου!ρύατα,᾽ Βοζὰ, Ααἴῃ,,-- δι 

ὩΘΘΟ]θθ5. ἀθραγύασθ ἔσουη {6 υθοα αν, 

ΤῸ]65 Οἵ συϑυήτηαν. Ηοδπηδηη (οι) 70. 

ὙΟΪ. 1. Ρ. 572) πα οὔμοιβ (Ηεσνϑυ, ἃ1.) 

5.11 ἀοἔθπα {π18 ᾿πθχαοὺ ὑγαμηβίδύϊοῃ, 

δαάποίηρ ἘΡΉ. 11. 21 ; μαῦ ἴδ Ἰηδῦύ Ὁ8 

ΟὈβουνϑὰ ὑπὰῦ ἴῃ ἘΡἢ. ὦ, 6. θΠ6 6 ἃ 18 

ΒΌΓΟΠΡ ΤΘΆΒΟΏΒ [ὉΓ ἃ «δν᾽αύϊο ἔΠΤΟΊη 

{Π|6 οογγθοῦ ὑγϑῃ85], τυ ον ὁ ποῦ ΔΡΡΙΥ͂ 

ἴο ὉἢΠ6 γῬγθβϑηῦ οᾶ86; 566 πούθβ 7. ἴθ6. 

Τθιθ πᾶσα Ὕρ. ᾿π|0]185. ΘΥΘΡῪ ἱπαϊν!- 

ἄπ] γραφὴ οἵ ὕΠπο0586 ΡΓΘνἱουΒ]Υ δ] θα 

ἴο ἴῃ ὕπ6 ὕθυτη ἱερὰ γρ.; πᾶσα, ποία ; 

περὶ ἧς εἶπόν, φησι, πᾶσα ἱερά,...πᾶσα 

οὖν ἡ τοιαύτη θεόπνευστος, ΟἼγΥ5. ; 586 

(ἐιι8. 7αν) Μιααϊθίομ, Ογϑο Α γέ. Ῥ. 

φὺ δὰ 



Τ7Ὶ. τό, 158 

᾽ ’ Ἀυὰν!5, ’ ᾿ ’ δἰΑγ. 5.3 
ἐλεγμον, προς ἐπανόρθωσιν, προς παιδείαν την εν δικαιο- 

302, 64. Εοβ8, φοῖηρ. 8150 1,66, ογν 718}. 

Τιβοῦ. ΥἹ. Ρ. 2534 54.,) δπα ΠΟΥ, Ο". 

ὃ 18, 4) Ρ. ΤΟΙ. γραφὴ 
μδ5 ΟΥ̓ ΒΟΙΩΘ ἰηὐθγργθῦθυβ ὈθΘη ὑγδη8- 

Ἰαϊβα “ ψυϊθηρ;" 850 ΔΡΡΥ. ὕμ8 τινες 

πούϊοθἃ ὉΥ ΤΠΘΟΡΗ., ἃπὰ ΡθυΒΔΡ5 

ΤΠδοά., τῷ διορισμῷ χρησάμενος ἀπέ- 

κρινε τὰ τῆς ἀνθρωπίνης σοφίας συγ- 

γράμματα. Τπὶθ πονονοῦ, οὐῖησ 0 

88 αϑιὰ] τηθδηϊηρ οὗ γραφὴ ἴῃ ὑΠ6 

Ν. Τ', Βεβπιβ ὙΘΥΥ͂ ἀουύα!, Τῦ τιδῪ 

6 οὔβουγθά ἱπάθοα ὑπαῦ ψι ἐπ6 

Θχοθρύϊοη οἵ ὑπ|8 ἃπα Τοῦ οὔμον Ρ88- 

ΒΕΘῸΒ (ΦΌΠπ χὶχ. 37, ΒΟ]. ἱ. 2, Χν]. 

“ύ,  Ῥϑού. 1. 20) γραφὴ οἵ γραφαὶ 

δια Β Πᾶ85 ὑπ ἃγίϊοϊθ, 50 ὑμαὺ 108 

δΌΒΘΠΟΘ ταὶ ὐ τγατγδιῦ 0Π6 ὑγϑηβίύϊοτι. 

ΑΒ Βονθυοῦ ἴῃ «ὉΠ ΧΙχ. 37 γραφὴ 

ΟἸΘαυ ΤΥ ΠΟΙ 65 105 ὑθο 108} τπθϑμ] ΠΟ", 

“Δ ΠΟΥΠοΥ Ρᾶββαρα οΓ᾽ δογίρέν",᾽ διὰ 

85 ὕὍμ6 οοηὐοχῦ τϑασίγοβ ὑπ βϑῖηθ ἴῃ 

2 Ῥοῦ. ἰ. 6. (οοταρ. Η α0}}.), 80 ποτα δὰ 

ἴῃ. Βοτη. ἐΐ. 60. ὉΠΘΥΘ 18. ΠῸ ΤΘΆβοη ἴο 

ἀθραῦῦ ἔγοτα ὑπὸ ουτγεηῦ απδ]ϊὐαὐϊνθ 

ταὐογρυ θύμθϊου, Θβρθο αν 88. ὉΠ6 8880- 

οἰαῦθα θριυμϑῦβ, ὡμα μου Θ τη θου ον ὑπ6 

Ῥυθοθαϊμρ ἱερὰ γράμμ.; βου ὑμπῶῦ ὑμαῦ 

ΒΡΘΟΙΔ] ταθϑαϊπηρ᾽ νγῶϑ 1 ἸΒραθ Ὀ]Υ ἰῃ- 

ἰθη θα ὈΥν ὑπ ᾿πβριγθα τγιῦθγ. 

θεόπνευστος 15 ἃ ρδββῖνθ γϑυρδὶ, 588 

νιηον, 6». ὃ τό. 3, Ρ. 88; 10 ΒΙΠΗΡΙΥ 

ἀδποίθϑ “ἐπϑρίγοώ ὃψ Οοὐ᾽ (οοιηρ. 

ῬΒΟΟΥΪ. 121, θεόπνευστος σοφίη, ΡΙα- 

ἰαγοῖ, ον}. Ῥ. 004 Ε, τοὺς ὀνείρους 

τοὺς θεοπνεύστους; ΟΟΙΏΡ. θεόπνοος, 

Ῥοτρηστ. 6 Απίν. Ν᾿ ηυρῖν. Ῥ. ττ6), νὰ 

ΟἿΪΥ βυοΐοβ μοῦ 15 τπουθ ἀο ἢ [6] Υ οχ- 

Ῥγδββθα ὈΥ ὥγυ. «οΔο δ] Ἰυυ 0.29» 

[4ποα ἃ ριγιῦα βου ρῦα πὶ ἘΠῚ δαια 5011] 

τηοτα ὈΥ 2 Ῥοῦ. 1. 21, ἀλλ᾽ ὑπὸ πνεύ- 

ματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι 

Θεοῦ ἀνθρωποι. 8. ὑποαι, τυιυπουῦ 

ΟΥ̓Θγβύθρριηρ ὉΠπ6 ῬΓΌΡΟΥ Πἰτηϊῦβ οὗ ὑΠ15 

ΘΟΙΠΙΠΘΗ ΑΓΡΥ, ὙγὙ6 ΤῊΔΥ [ΑἸ ]ν 580, ὑπαῦ 

Ὑ Ἀ116 ὑπ18 ρυοσπδηὺῦ δηἃ πο] αβῖν θρὶ- 

ὑποὺ γ16145 πὸ βῃρροτγῦ ἴο ἈπΥ γι ]ῆοϊα] 
ὉΠΘΟΥΊ65 Πϑῦπμου οἵ ἃ “ ἀυπδιηϊοα ̓  οΥ 

ὃ “τη ΘΟ ΒΔ 108] ἸπΒριγαῦϊοιι, 10 σΘγ δ Ι]Υ 

ΒΘΘΙῺῚΒ ΙΒ. ΠΟΥ]Υ ὕο ἐηυρίψ (οοταρ. ΟΠγ γ8.; 

---ἰη ὉΠ6 οὐπιϑὺ ὑγηϑιαύϊου [Ὁ σγου]α ἴου- 

τη 8} Εγλα 6) ὑπι15. ν τὺ] ὑγαύ, ὑπαῦ 

ΘΥ̓ΘΙῪ βδραγϑύθ ρογύϊοη οἵ ὑπὸ Ἡ οἷν Βοοῖκ 

15 ἸῃΒΡΙΓΘα, δπα ἔογτο8 ὃ ᾿ἰνίηρ' Ῥουίϊοη 

οἵ ἃ {Πνῖπρ' ἃ Πα ΟΥσϑ ΠΟ ὙΠ 016 ; 586 (Πτ|5 

ἴω) Ἡούτπδημ, ϑολη Ὁ. Ὗ ο]. 1. Ρ. 572, 

Ῥθυββ, Τλόοὶ. Ομ "δέ. τττ. 3, ὟΟ]. 1. Ρ. 

207. ΥΆΙ]6, οπ ὑπ6 οπθ μ8ῃηά, {1185 

ΘΧΡτ ββίοη ἀ065 ποῦ ΘΧχοὶ8 ΒΟ ἢ νοὺ- 

Δ] ΘΥΙΌΓΒ, ΟΥ̓ οβδιδίψ 50 {τ ῆϊησ᾽ 

ΒΙβύονιοα! ᾿πϑοσιΓϑΟΙ 65, ἃΒ λα} 8 Βρ τύ, 

ΘνΘ ἢ ἴῃ 18 τηοϑὺ θχϑ θα βύαίθ, ηλαν 

ποῦ 6 ὙΒΟΙΙΥ θχϑιηρὺ ἴτοῖὴ (ΘΟΠΡ. 

Το ὐζβοι, διὲδϊ. Ῥϑμοϊιοῖ, ν. 5, Ὁ. 310), 

δα Λινηνατν ὑΥδ ΒΓ Ιβϑοη δ πα ἰγᾶι- 

ΒΟΓΙΡΟΙΟΤΙΒ ταδῦ Πᾶν Ἰπογθαβθα, 1ὖ 501}} 

4065 σου αι] Δ,55111}8 π|8, ΟΝ ὕΠ6 ΟὔΠΘΓ, 

ὑμαὺ ὑπ65886 τυ! θ]ηρ85, ἃ8 νγθ πᾶγθ ὑπ 6 1η, 

8.6 Ἰπα ιν! ἀπ} 7 ρορνδαθα ὉΥ Οοα 8 

ΘΡΙγῦ, δηα νγαγγϑηΐβ ΟαΣ Ὀ6Ι16Γ ὑπαὺ 

ΠΥ δῖ τὰς ἀληθεῖς [ῥήσεις] Πνεύματος 

τοῦ ἁγίου, ΟἼοτη. Ποτα. 1. 45, 8Π4 ΟἿΓ 

δβδουίϊοι οἵ ὕπ6 γιυ, Τηβρ᾽ταύϊομ οὗ {1|6 

ΒΙΡΙΘ; σοτηρ. Ῥταῖ, ο (Ταἰαίαη8, Ὁ. 

ΧΡ (θα. 3), 4165 ἰο Ζαὐίῃ, ΤΧ. ῬὉ. 417 

586. πρὸς διδασκαλίαν 

τοῖθυθ, δἃ5. [)6 ΝΥ οὐϊβ οὔβουνϑ, ὕο {Π6 

ὑμθογθύϊοα! οὐ ταῦμου ἀθούγπ8] Δ Ρρ]1- 

οοὐϊοι οἵ πὸ Ηοὶν ουρύατοβ; ὑμ6 

ΘΟΠΟΙ ἢ πρ' ΘΧΡΙΌΒΒΙΟΠΒ τίου. ταῦῃου ἰὸ 

ὑπϑῖν ργαοίίοοαί ὍΒ685; 8566 Βθνθυαρο, 

Θογν. ΤΙΣ. Ὗ οἱ. τπ|. Ρ. 150 (Α.-Ο. 110 1.). 

Ἔοζα τϑΐθυβ ὑπ ὕνγο [ΌΥΠ6Ρ “δα ἀορ- 

τηδῦδ,᾽ ὑμῃ8 ὕνψο Ἰδὐύου "δα τηοσϑβ, θαῦ 

πρὸς ἐλεγμ. 566 1}5 Οδυύδι ]ν ὅο ὈΘ]Οηρ᾽ 

ΤΟ ὅο ὑπ8 ᾿ἰαὐδθυ, οορ. οἷ. ἷν. 2, 

παν, 20; ΤῸ, ἅϊ- ΓΕ. 

πρὸς ἐλεγμόν] “7001 γΌργοο 7, σοηγιία- 

ἐΐοτ,᾽ ἐλέγξαι τὰ ψευδῆ, ΟἸιΓγ5., ΟΥ̓ 

Ῥαύθθυ τῇοσΘ σθηθυΆ ν, ἡμῶν τὸν παρά- 

νομον βίον, ΤΉ ΘΟά. ; οοιαρ. ἘΡΉ. ν. 11. 

Π6 τϑϑάϊηρ ἔλεγχον [6ἀ. τ, 2, ψ τ 
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, 5 37 ἌΣ ΤΙΣ “ “9, Ἁ τ ὩΣ 
Τὴ συνῇ»: «νὰ αρτιος ) Οο του Θεοῦ ἄνθρωπος, προς “παν εργον 

9 Α 3 , 

ἀγαθον ἐξηρτισμένος. 

ΤΈΕΚΤ,; τηοϑῦ τη85. ; ΟἾνγϑ5. ;] Οσοτιτ5 

ΒΘΨΘΙΘΙ {ϊπηθ5 ἴῃ ὑπ Τ,Χ Χ. ὁ... Τιϑν. 

ΧΙΧ, 17) Ναυη, Υ- 18, 2 ΚΊΏΟΒ ΧΙΧ. 3, 

41. : θαΐ τημπβῦ πονν οἷνθ γῶν ἰο ἐλεγμόν 

[ΔΟΡῸΝ ; 4. τῆβ88. (δαοΐηυ., ΤΊΒ6}.}1. 
ΟἿ Ἂ 

ἐπανόρθωσιν] “οογγεοίίοη,᾽ ϑγυ. Ἱ .) οΖ 

[ἀἸτϑούομθῖη, Θη] θη ἀδυϊομθ}; παρα- 

καλεῖ τοὺς παρατραπέντας ἐπανελθεῖν 

εἰς τὴν εὐθεῖαν ὁδόν, ΤΠΘοά. ΤΠι15 

ψοτὰ 15 ἃ ἅπ. λεγόμ. ἴῃ Ν.Τ., Ραυῦ 

ΒΟ ΠΟΙ ΘΗ ΠΥ ΘΟΙΏΤηΟη ΘΒ θΓθ, 6. 0. 

ῬΆΠ]1ο, μοῦ 72.658 7}ηγην. ὃ 37, ΝοἹ. 1. 

Ῥ. 299, ἐπανόρθωσις τοῦ βίου, ΑΥΤΙΔΏ, 

Μρίοί, τττι. τό, ἐπὶ παιδείᾳ καὶ ἐπανορ- 

θώσει τοῦ βίου, ῬΟΙΥΌ. Πὐδέ. 1. 35. 1, 

ἐπανόρθωσις τοῦ τῶν ἀνθρώπων βίου, 

ΟΟΙΏΡ. 8150 1Π|. 7. 4; Υ. 88. 3, ΧΧΥΙΙ. 6. 

.12, ἃ]. Τὴ ρῥσβρ. ἐπὶ 15 Δρρδγθῃῦ 

ποῦ ΤΠΘΓΘΙν αἸγθούϊνο Ὀπὺ ζγέεηδύυνο, ἴτὰ- 

ῬΙγίπηρ τοϑύογαθϊοι ἴο ἃ ῥγθυΐοιβ ἃπὰ 

Ὀδύνεν βύαϊθ, Ῥ]αῦο, Ζορεί. Χ. ἡ. ὅο4 

Ῥ, ἐπανορθοῦν τὸ πεσόν τε καὶ νοσῆσαν ; 

5686 Ποὺ τ. Βαΐτα, ζθὰ. Β. Ὑ-. ν- ὦ: 5; 

0]. 1. Ρ. τοφ6. ΤΠ αἰδβιϊπούϊο θ6- 

ὕννθθῃ ἐλεγμ. ἃπα ἐπαν. 15. ὑπι8. ποῦ 

Ἰποουγθοῦν βύαϊθα Ὀγ ατού., “ἐλέγχονται 

ΤΠ ΘΥΘΟΌΠΩΙ, ἐπανορθοῦνται ἰθποεΐ, [γἃ- 

81165.᾽ παιδείαν κιτ.λ.] 

« εἰὐδοὶ ρ[ΐγνο τὐλιλοῖν ἐ8 ἐπι γἱρ]ιἐοουιδηι688 

ποῦ Θχδοῦυ “ απ σϑυϑτη ρου θούδπηα ἃ8 

7αβυιἀπι ἴον, (᾽ αβὺ., οοταρ. ΓΉΘΟΡΗ., 

Ῥαύ “νΠΙΟΩ ᾿ὰ5. 105. ῬΤΌΡΘΡ ΒρΡἢ το οἵ 

δούϊοη ἴῃ ΥἸο ἢ ὑθοιι56855,᾿ ---ἰη ὑΠαύ νυ Β] ΟΠ. 

15. ΘΟ οΥ 0186 ὧο ὑπ ἰὰνν οἵ ἀαοά, 

Οὐμγθθαγθ, 1 ὑγϑπβ]ῦ!πηρ ὕΠ6 οἰδβθ 

ἐαἹρηὐθοιβ ἀἸΒοΙ Ρ]1Π6,᾿ 5ΘΘ1η5 ἴο τοσαγὰ 

ἐν ἃ5 ΤΩ Υ νυ δααῖν. ἴο ὕπ6 “ΒΘ βββθη- 

{188 ;᾿ 815 ον θνῈῚ ΦΡΡΌΘΑΥΙΒ ο Ὀ6 απύθη- 

8016 ; σοι. Ν᾽ ἵπθσ, (τν.. ὃ 29. 3. ΟΌΒ. Ρ. 

τ66. Οπ ὉΠ|6 Ῥγοροι τηθϑηϊηρ' οἵ παιδεία 

(Ἢ αἰϊβοϊρίζπαγῃ ᾿πϑίσιούϊοη,᾿᾽ ὃ τη ΘΒ] ρ' 

νοι ΤΠ Θοά., 8]., ΠΘγΘ ππΠΘΟΘΒΒΔΓΙΥ 

ΟΌΒΟι 6), 5866. πούθϑθ οὐ δρἢῃ. νὶ. 4; 

πα οὴ δικαιοσύνη, 5686 πούε5 Οἡ 1 7Ἴην. 

Ν᾽. 11. Τλι8 ὕο βύαϊθ ὑΠπ6 τι568 οἵ ον 

Θουρύατα ἴῃ Ὁπ6 Ὀτγιθίθθὺ νῶῦ ; ἰὖ διδά- 

σκει {ἰΐπ Ἰσπογδηῦ, ἐλέγχει {Π 8 6ν]] δπὰ 

Ῥυθ]ααΙο6α, ἐπανορθοῖ ὕπ6 ἔδ]Π]Π6η. πὰ 

ΟΡ, ἃ Πα] παιδεύει ἐν δικ. 811 τη, 

680. ὕποββ ὑπδὺ πϑϑᾶ Ὀυϊηρίμπρ' ὕο ῬᾺ]]6Γ 

ΤηΘΆΒΙΙΤ65. οἱ ρϑυΐθούϊοα, ἘῸΡ ἃ ϑοοα 

ΒΘΓΙΠΟΙ ΟἹ. ὑπ6 5. ΠΟΙ Θ ΠΟΥ οὗ δουιρύαγα 

566 Βθνθιαρθ, ϑε)η}. 1). Χ. Υ οἷ. 11. Ρ. 

14454. (Α.-Ο. Ταρτ.). 

17. ἄρτιος] “ὁογυρίοίο" ἴῃ 81] ρατὺβ 

8.16] ῬΓΟΡΟΥ ΟηΒ5. (“1π απὸ Ἠ1Π1] δἰ τηὰ- 

ὑπΠπππη,᾿ (Δ1ν.), ἃ ἅπαξ λεγόμ. ἴῃ {Π6 

Ν. Τ΄, Θχρίδιπθα τηοσα ἔθΠν ὈΥ {Π|6 

ἐξηρτισμένος νν 10) ΤῸ]]Ονγθ. Α 50}- 

Βύδῃ 0181} οοττθοῦ ἀθβηϊ οι 15 οἴνοπι ὈΥ 

τοῦ. ΝΝΎΒΒ. {. Ποῖ. ν. ΝΌΪ]. 1. Ρ. 452, 

ἄρτιος πάντως ἐκεῖνός ἐστι, ᾧ τελείως 

ὁ τῆς φύσεως συμπεπλήρωται λόγος: 

ὑμπ5. ἄρτιος 15. ορροβθά ἴο χωλὸς ἀπά 

κολοβός,---οοτὴρ. Τιποῖαπ, ϑαορ. ὃ 6, 

ὙΠΘΓΘ ἢ 6 ΒΡ 681-95 οἵ Κ π]οδῃ ἃ5 οὐκ ἄρτιος 

τῷ πόδε, ἃπα 566 δυίοεν, Τ}οβανι". 5.ν. 

ὙΟ]. 1. Ρ. 515. Τὸ 15 ποῦ ϑᾶϑυ ἴο βύδῦθ 

ῬοΒΙθίν οΙῪ ὑπ6 αἰδυϊπούοη. Ὀθύννθθῃ τέ- 

λειος ἃ μα ἄρτιος, ἃ8 ἴῃ Ῥγϑούϊοθ ὑΠ 68 

ὕννο ὑγο 5. 586 ΠῚ ΠΘΔΤΪῪ ὅο ᾿π θυ οΠδη 8 

ΤηΘΘ ΠΟΘ ; 6. 7. ΘΟμΡ. ῬΒ]]ο, ὁ “ίαηί. 

Νοσ, ὃ 20; Νο]. 1. Ρ. 347. ἄρτιον καὶ 

ὁλόκληρον, νυ] «Γ Φιη 65 1. 4, τέλειοι καὶ 

ὁλόκληροι: ἃ8. ἃ σ,ΘΠΘΓΑΙ τιΐθ ἀρτιος 

ΒΘΘΙῺ5 ὅο Ῥοϊηὺ ἴο ρϑυΐθούϊοιι ἴῃ τοραρὰ 

οὗ δἀδρύδιοι οὗ ραγίβ ( αὶ βαδιη τὸ- 

{ϊπδὺ σοΙηρΆΘΌΙη,᾽ «Γα80.) πα Βρθοῖδ] 

φρύϊνιι 48. ἴῸ" ΔΠΥ͂ ΟἼΥΘΙ τι5685; τέλειος, 

1||6 “Ῥαυΐθοῦμβ ᾿ (οοσηρ. [)οΘ 61]. ϑγηοη. 

0]. 1Υ. 3066), 566 :1ὴ8 0 ΠΡ] ἃ ΠΊΟΤΘ 

ΘΘΠΘΓᾺΪ ἃ Πα Δ ΌΒΟ] αὖθ ρου θούϊουι : Θοτηρ. 

Μαίίῃ. ν. 48. 

ὁ τοῦ Θεοῦ ἀνθρωπος] “ἐπ6 ηϊαη ὁ 

Οοά. Π6 νΘΡΥ βρἜΌΠΘΓΔΙ τϑέθυθποθ οἵ 

{π6 οοπὐοχῦ βθθιὴβ ὕο ΒΠονν οἰθα νυ ὑπαὺ 

λ6)}6 αὖ Ἰοαβὺ ὉΠ15 15. σϑυύδ! ]Υ ποῦ δ 

οΟἰποῖα] ἀθϑισηδῦοη, “{Π6 βουνδηῦ οἵ 

Οοα, “{Π6 δνδησο δυ᾽ (Βθηρ., 6 



[0 Ὀ6 δοῖϊνα δηα πυρϑηΐ, 

0} πο Δ 

Τ ΞΟΙΘΏΊΗΪΥ ΟΠδΥρο ὑπ 68 

ΤῸ 6.11] ὑθδοῆθυβ Ψ011] 
ὩΡοι Πα. 1) 1ΒΌΠατρο ὑῃν 
ΤῊΪΠ ΒΟΥ : ΤΪη6 15. Μ06]}1 
ὩΪΡῚ ἀ0η6, ἃ Πα ΤῺΥ 16- 
γα 15. γοϑαᾶν, 

γγεύθθ), θαὺ Ὁπ6 ΟΠ Υἰβύϊαπ ΡΘΠΘΥΆΠ]Υ, 

“αἰ 88 1)60 Ῥϑῃϊῦαβ ἀδνονῖῦ,᾽ «πεῦ.: 

5006 ῬΉ]]ο, (6 Νοην. 7. ὃ 5, 0οΪ. 1. 

Ῥ- 582, θυ ἄνθρ. Θεοῦ 15 τπιϑεᾶ ἴῃ ἃ 

5Β|πΉ 1181 Θχ θη 64 τ ἤθγθηοθ, ἃ Πα] ΘΟΙΏΡ. 

πούθβ Οὐ 1 7ην. νὶ. 11. 

πρὸς πᾶν κιτιλ.}] “7ιυλίν 7ιυυνγυϊδιμοα 707, 

ΟΥ' (0 ῬΤΈΒΘΥ͂ν 6 ὕΠπ6 ῬϑιΌΠΟΠΊ 518) ἡυααῖο 

οσοηυρίοίε 7017), οὐε} φοραί τὐογῖ;:᾿ ἐξαρτ. 

(πληροῖ, τελειοῖ, Ἡ ΘΒγ01},.} 15. ἃ, δὶς λε- 

Ομ. ἴθ ὕπ6 Ν. ΤΠ. 566 Αοὶβ χχὶ. δ, 

ἍΠΘΓΘ ΠΟΥΘΡΟΙ ἰὖ 15 884. βοιηθνπαῦ 

ΑἸ ΡΘἢΟ]γ, 1 γθΐθυθηοθ ἈΡΡΥ. ἴο {Π6 

ΘΟΙΩΡ]ύϊοη. οὗ ἃ. Ῥϑγϊοα οἵ {ΐπη6; 568 

ἍΜ γοΥ ἠῃ ἰοθ. Τῦ ΟσσΓ8 ἴῃ 105 ργθϑθηῦ 

ΒΘΏΒΘ, «ΌΒΘΡἢ. “Ἅ4πὲ. 11π. 2. 2, καλῶς 

ἐξηρτισμένους, οοηρ. Τιποίαη, Τε)". 

Πτοί. τ. 33, τάλλα ἐξήρτιστο. ΤΠ6 οοτη- 

Ῥοιππά καταρτίζω 15 οἵ Γγτοαπθηὺ οσουτ- 

Τ6Π06. Ϊ1π δοοογάδηοθ ἢ ὑΠ6 νὶθνν 

ἰδθη οἵ ὁ τοῦ Θεοῦ ἀνθρ., ὕπ6 σγογβ 

πᾶν ἔργ. ἀγ. τηυιϑῦ ον ]ΟΙΒ]Υ Ὀ6 τ ἔου- 

το, ποῦ Βρθοῖδ!!ν ὕο {118 ἔργον εὐαγγε- 

λιστοῦ, οἷν. ἵν. 5. ()6 οὔθ), θὰὺ ἴο 

ΔΏΥ ῬΟΟα ὙΜΟΓΪΚΒ ΡἜΠΟΓΑΙΥ ; 80 Ἡ ΠΠΠ., 

Ὑγ]οβίηρ,., δηα 1,60. 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΙΥ͂. τ. Διαμαρτύυρομαι] “1 
ϑοϊοηνηίῃ οἰαῦ το ἐΐμθ6.," 886 ποῦθβ ΟἿ 1 

Τῆην. ν. 21. Τη6 ψονβ οὖν ἐγώ, ἰη- 

Βοείθα δὕθθν διίαμ. ἴῃ 2060. [νἱ 5 Κ ; 

-- νυ, -ῬΙ]., ΤΉ Θοα. οπῖῦ ἐγώ, οὐΠ6Υ5 

οὖν), ἃγ6. γτἱρ.]ν το]θούθα Ὀγ (ὐγεθῦ., 

Ζ1ιαοἤυ., Τδοι., ἃ8. “ Ἰῃ]θούα. οὉ ΘΟ - 

φημ, Μ|1, Τγοίοσοηυ. Ὁ. οχχῖχ. 

ΤῊ6 Ἰοηρσοι τϑϑαϊηρ οἵ 1160., τοῦ κυρ. 

πο Πυ ΠῚ ἸΌΘΕΣ ΚΘΙΣ τ π κ 1 τ 

664. 8}}Υ απίθηδ]ο. 

τοῦ μέλλοντος κιτ.λ.1 “ιὐλο 5)αἴζ Πιογ6- 

α7ίον 7αρο {λι6 χιυϊοῖ; απνὰ αἀοαζ -᾿ οἰ ΘΑ ΥῪ 

{Πποθθ αἰϊνθ αὖ 8 οοϊηΐηρ, δα ἐπ 

ἀθαα, ΟἾΓΥΒ. 2 (ΟΟΠρ. 1 ΟΟΓ, ΧΥ. 51, 

52, 1 ΤΠΏΘΒΒ, ἱν. τύ, 17), ποὺ “{Π6 βρὶ- 
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Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ [Υν. 

καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μέλλοντος 
, - ν , ν ν 

Κρίνειν ζώντας και νεκβους, καὶ τῆν 

Τἰ θα] αἰῖνα πα ἠθεά,᾽ ἁμαρτωλοὺς 

λέγει καὶ δικαίους, ΟἾγγα. 1, ῬΕΙ16. 

ΤῊΘ τηϑηὐϊοι οἵ {6 βοϊθιηπ ϑδοοοιηῦ 

ὙΠ ΙΟ ἢ αὐῤ ταυιϑῦ το θυ 15 ποὺ ψιποιῦΐ 

ΘΙΏΡΠΔΒ18. ἴῃ 105. ΔρΡΡΙοδύϊοπ ἰο 'Τίτηο- 

ὑμγ ; Π πὰ ἃ νγεϊριῃν οἵἥοθ ᾿ηὐγιιβίθα 

ο Πῖπη, ἃπα οἵ {μπαὺ ΗΙΝ Τιοτὰ εὐθύνας 

ἀπαιτήσει ((Ἔγγ5.). 

καὶ τὴν ἐπιφάνειαν] “απ (1 8οἰοηυῖν 

οἰιαγγο ἐ{ι66) ὑμ Πὺϑ ναὶ οδέαξίοιν.᾽ ΤῈ 

τϑιάίηρ κατὰ [{606. νιἰΐῃ ΡΠ ΚΤ ΝΣ, 

Οοῦῃ., ὅγτν. (Ὀοὐ) ; ΤμΘοά., 4].] ἰβ. ἤθγθ 

ΤΙ το]θοίθα Ὀγ (͵ο8"., 7,αοἤνηι., 

Τίβοῖ., πὶ ΑΟΌΙΒΟΝΙ; 1γ. 6755; 
ΟἸδγοῖη., Απὑρ., Ατη., Ηδ81]., 81.) ἴο᾽ 

ὑπ 1685 Θαβϑύ καί. ὙΠ {115 Ἰαύδον 

τϑϑα πη ὑπ 6 τποϑὺ παύσαγα! οοπδύγποίϊομ 

ΒΘΘΙῺΒ ὅο Ὀ6 ὕπ6 σοππθχίοῃ οὗ τὴν ἐπιῴφ. 

ὙΠ διάμαρτ. 85. ὉΠ 8 τιϑι18] δοοιδβ. ἴπὶ 

Δα] ΔΌΙΟΙ ; ΘοΙηρ. ΜΙΑΤΚ ν. 7, Α οὐ χῖχ. 

13, 1 ΤΊ658. ν. 27. .Ἂἦβ [Π6 Τουβροὶῃρ 

ἐνώπιον οου]ά ποῦ Ὀ6 Το πθα νυ] ἐπιῴ. 

κιτ.λ., ὑπ ποιηβ παύαγα } ]ν Ρ858 ἰηο 

ὕμ6 δοοαβεαῦϊνθ: 50. Ψαϊσ,, ΟἸδγότη., 

ΡῸΡ δανθηύιμη ε]π|8,᾽ ΘΟΙΡ. 1 ΟὐΥ. 

χν. 31. 106 'εοὔίθ σϑθρᾶγ 5 τὴν ἐπιῴ. 

ἃ5. ὍΠπ6. δοοῦβ. ΟὈ]θοῦϊ, 6. χ. 1) θα. ἱν: 

26, διαμ. ὑμῖν...τόν τε οὐρανὸν καὶ τὴν 

γῆν ; ὉΠ115 Βθθῖηὴβ πα ϑίγ 16, ἃ5. Ὁ ἴη- 

γΟΪνῈ5. ἃ σμδηρθ οὗ τηθδηΐηρ οὗ {π6 

ΘΙ ἴῃ ὉΠ ὕνγο οἰδιιβ68. 

καὶ τὴν βασ. αὐτοῦ] “απὰ ὃν Πὺ 

δἰηγάοην, τὸ ἕν διὰ δυοῖν, “ὑπΠ6 τονϑ- 

Ἰαύϊοι οἵ ΗΒ Κἰηράουη᾽ (ὅγν., Βθῃρ.), 

ΠΟΙ π᾿ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩ. ῬΥΔΟύΟΔ 1 Υ δαπίνῶ- 

Ἰοπὺ ἰο τὴν ἐπιῴ. αὖτ. ((81ν.), Ὀυὺ 

ἰηὐγοαποίουυ οὗ ἃ. βθοοπα βαβ]θοῦ οἵ 

Ὁπουρύ, --- Δ Ὀγ Ηἰκβ Κεἰ σοι (00- 

ΒΘΥνΘ ὑπ τηθύουϊοα! τϑρϑυϊυϊομ. οἵ αὖ- 

τοῦ), ὑμπὸαῦ Κιπσάοτῃ (γσηυην οἱονω) 

ὙΠ 100 Βιιοοθθάϊηρ ὑπ “τηοάιβοείοα 

δἰογηϊυγ᾿ οἵἱἨ Ἀ ΗΒ τηϑάϊδθου δ! ἰηρΌ ΟΠὶ 

(γεσηιιην σγαΐί) 18 ὕο ΘοΟΙηπθ ποθ αὐ 
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4. ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, κήρυξον τον 
᾽ 9 [ 9 [᾿ “ 

λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, 

Ἠ]!β ἐπιφάν., ἀπ ἴο πον ποϑὶθΠοι θη ά 

ΠΟΥ τη οἀ ]Ποδύϊοι ; 586 ῬΘΆγβοι, (Ὑγεεύ, 

Αὐῦ, νι. ΝΟ]. 1. Ρ. 335 (6α. Βατγί.). 

2, κήρυξον] “γοοίαΐηι, “ργοωοῖι.᾽ 
“Νοίαπαιν οϑῦ αἰ Πρθηῦον Π]αῦϊο, απῶ 

ἃρίθ δουιρύστδηιν (οἢ.. 111. 16) οὕτη Ῥτεο- 

αἰϊοαύϊοηθ οοπηθοῦ,᾽ ον. ΤΠ6 βο]θπλη 

ΟΠΑΓΡΘ 15 ποῦ βιιοοθεθα 88 'ἴπ 1 ΤΊμη. 

Υ. 21 ὈΥ ἵνα νυ} ὑΠ8 5110].», ΠΟΙ ὈΥ {16 

1ηἴ. ἃ5 ἴῃ 2 ΤΊΠ. 11. 14, θαῦ ψι ἀ- 

Θοπηρούθα γοὺ θιηρῃδίϊο δογβύβ ; οουὰ- 

ΡᾶγΘ π8 ψὑϑιῪ 51 ΠΉ1}|8 1 Ἰηβύδηοθ ἴῃ 

ι ΤΊιεβθ. συ. 14. ΕΧΘΙΡΙ]65. οὗ βιοῃ 

ϑυμἀούα ἃ16, 88. τηϊσηῦ Ρ6 δχρβοίθα, 

ποῦ ὉΠΟΟΙΏΠΊΟΙΙ 1Π ἃ 5016. 50 [ὉΓΟΪ]0]8 

864 βρηύθηνοιβ 85 ὑμαῦ οἵ δὺ Ρδα]; 

8686 ἴπ8 ᾿ἰδὺ 1π ὙΥ1ΉοΣ, Οἵ. ὃ 60. 1, 

Ρ. 475. Τὴθ 80γ. 15 θ1 6 αϑ8α ψαῦῃον 

ὑπῶη ὑπ ργεβθηῦ (1 ΤΠι655. 1. 0.), ἃ 85 

Ῥθίηρ' ΠΟΥ. Βα] 0186 ὕο {ΠπΠ6 νἱνί ἃ ηδ- 

ἴμπγθ οἵ {πη δα ΓῈ88 : ΘοπηΡ. ὙΥ̓1ΠοΥ, (7. 

ὃ ὅο. 2, Ρ- 476. π6 αἰδυϊπούϊοη ἴπ 

{μ6 Ν.Τ'᾿ Ὀούννθθη ὑπ 6 ̓τη ρ6 1. 8.01. δ η 4 

Ῥ͵ΙΘ5. οδἢ πΒΌΔ]]Υ δ Βα 5 δούου]ν 6χ- 

ΡΙαϊ θα, θαὺ 1Ὁ ταπϑῦ ποὺ 6 ἴουσούνθη 

ἐπμαῦ δνθὴ ἴῃ οἱδββῖοαὶ δαύῦμοιβ ὑΠ8 

Θμδηρσθ οἵ ἔβπβθ 5668 οἴῃ (π ἴο 

{π6 “ἸαὈϊ]τα5 δαὺ αὐἼοοίιι5 Ἰοα αΘ ἢ 015, 5668 

ΘΟΠΟΙΏΔΠΙ, 5058, Ρ. 225. 

ἔπίστηθι] “06 αἰζογιέϊνε,, “06 γοαΐῃ,᾽ 
Ἂ ΡΝ 

Ἰ26.λ... “5... ΣΟα.20 [ὁ (α ἴῃ 

ΑΙ ρσεμθ ἃ} ὅγυ. ΤῊ15, οα {π6 ΨΠΟ]6, 

ΒΘΘΙῺΒ ὑΠ8 51 ρ]οβϑῦ ὑγαπβίαὐϊομ οἵ ἐπι- 

στῆναι: ΜῈΠ6 1 ΒΟΔΤΌΘΙΥ 8ΙηΟΙ 85 

ααϊΐθ ὕο “ Ἰηδίαγο, Δα]ρ., Ὁ 15. ὁ6᾽- 

ὈαΙΏ]Υ ΒΟγοηρον ὑμδη ἐπίμενε, 1 ΤΊΤΩ, 

ἦγ. 16, Δ: ἈΡΡΘδΥΒ ὕο πιϑιῖς 81} αὐὶ- 

ὑμ46 οἵ ΡῬγοιηρὺ δὐζθηύϊοη ἐπαῦ παν ἃ 

ΔΌΥ τηοτηθηὺ Ρᾶ55 ἴῃΐο δούϊΟ ; ΘΟΙΏΡ. 

Τϑιποβύῃ. λές, τι. 70 (οἰδθα ὕγ 1)6 ὟΥ.), 

ἐγρήγορεν, ἐφέστηκεν, ῬΟΙΥΌ. Π δέ. 1. 

82. 2, ἐπιστὰς 'δὲ...μεγάλην ἐποιεῖτο 

σπουδήν. Ιῦ παύγα! ]Υ ρΡοϊηΐβ ὕο {Π6 

Ῥτθοθαϊηρ κήρυξον (οοταρ. Τμθοά.), 

ὙΒΙΟΙ 10 5] ὮΟ]Υ βύλθηρμθηβ δπα οχ- 

Ῥᾶηα 5; “ΡΓΘΔΟΗ ὕΠπ6 σογα, πα Ὀ6 4]1νγ9 

ἴο {π6 ᾿πηρογΐδηοθ οὗ Ὁπ6 ἀαΐγ, Θνϑὺ. 

τον ὕο ρϑυΐουιη ἰδ, ἴῃ βρᾶβοῃ. δηά 

ουῦ οὗ βθδβοῃ ;᾽ 850 ἴῃ οἰεοῦ ΤΉΘορΗ., 

μετὰ ἐπιμονῆς καὶ ἐπιστασίας λάλησον, 

Θχοθρὺ ὑπαὺ {π6 αοέζογι, ταῦ μον ὑμαη ὑπ 8 
γϑακέγι685 ἐο αοἰίοτν, 15. ται 8 βουνοῦ 

ἴοο Ῥγοϊηϊημθηῦ. 1)6 ΥΥ οὐΐβ πᾶ Ηυτῃ. 

(αἴθον. Βυθύβομη. 166.) ταύδϊη 0Π 6 561|1- 

Ἰοοδ] 886 “αὐοὐθα6 δὰ οοἴαβ ΟἘγῖ8- 

ΕἸ πο5,᾿᾽ ἃ ΤηθϑΠΪηρ ἸΘΧΊΟΔΠΥ ὑθηδὉ]0 

(δ6β6. οχχ. ἴῃ Ομ νοι. ἤε. οίψϑ. 

5:0. Ῥ. 211), Ὀαὺ ᾿πγο]ν]ηρ 8 61105185 

 Ιοὴ δῦ Ῥᾶὰὶ ψουϊὰ ΠᾶτγαΪΥ Πᾶγθ 

τηϑάθ, θη τοῖς ἀδελφοῖς κ.τ.λ. οουἹα 

80 ΘΆΒΙΥ Πᾶν Ὀ66ῃ ΒΌΡΡΙ64 : 566 1,60 

ἴῃ ἴοο. εὐκαίρως ἀκαίρως] 
“ἦγ, δϑοαϑοη, οἷνέ ὁ} 8εαϑοι; δ οχυ- 

ΤΟΙ ῸΠ, τη 48. 501] τηογ6 ΘΙ ρμΔΕΟ ὈΥ͂ 

1Π86. οἸηϊββίοπ οἱ ὑπ οοραΐϊα; ΘΟΙΏΡ. 

“ΠΟ]ΘΠ5 γΟ] 68, ΕΠΌΤῸ Οἰὑτο,᾽ (6., Υ ἸΠεΓ, 

αν. ὃ 58. 7, Ρ' 46τ. 106 γοῦνα οἴδεβ, 

8.5 1τοῖὴ ὟΥ οὐβῦ., ΝΊοθίαθ ΟΠομἰδίθβ (ὦ 

Βυζαμίϊπθ μἰβύου 8), εὐκαίρως ἀκαίρως 

ἐπιπλήττειν, θαὺ ὑπ6 οἰ αύϊοη 15 ἅπι ἴο 

ΒΘηρΡῸ. Τὴ Οὐθοκ οοιηπιθηύδίουϑ 

ΡΕΪΠΟΙΡΆΠν Ὑϑίε. 086 

ἀκαιρία ἰο Τιταούηγ, μὴ καιρὸν ἔχε 

ὡρισμένον, ἀεί σοι καιρὸς ἔστω, ΟἾτγΞ5.; 

Οαἱν., Βοηρ., 8π4 οὔμθυβ ἴο Φοίλ, “ΤῚ- 

τηούῃν απῶ ἶβ Πθϑθτθ. Π6 οοῃὐοχῦ 

ΒΘΘΙῺΒ ὅο 5πον ὑπῶῦ ὑπ Ἰαύίθν (ΘΟΤΏΡ. 

γΕΥ. 3) ἃΓ6 ῬΥΪΠΟΙρΡΆΠγ, 1 ποῦ ΘΕΌ ΓΘΙυ, 

ἴπ ὕπ6 Αροβύ]θβ ὑποιρηύβ, δηα ὑπὰῦ 

1π6 δάνθγβ Ψ1} θ6 τϑίθυσθα τηοϑῦ πῶ- 

ἐατα]ν ὕο ὑπ 610 ἃ]οπΘ ; οοτρ. Αὐρτιδῦ. 

Θονηιν. ΧΙ,Ὶ. 14. [ν11.], “Φαϊθαβ. ορ}}ογ- 

ἐμηθ, ααἰρα5 ἐηιρογέμηθξ Ορρογένηο 

αἰϊααθ νο]θηθθιι5, ὑηιρογίυγθ ἨΟ]Θη- 

ἀἰ0α5.᾽ ἔλεγξον] “γ7ε- 

Ῥῆουο,, “οομνιοῦ ὑμθπι οὗ ὑῃοῖν ψνϑηῦ 

οἵ ΠοΙπθβ5 δπα ὑγαῦῃ :᾿ οοτηρ. οὁἢ. 11]. 

τύ, πρὸς ἐλεγμόν : {π8 ΒΓΟΏ ΘΙ ὕθυτῃ 

ἐπιτίμησον (-σαι, πάθ 9), “γε ιῖ6 8 

εὐκαιρία ἁπα 
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ΤᾺ ; 9 ι θ ’ Α διδα “ “ Α 

παρακάλεσον, ἐν παση μακροθυμιᾳ καὶ χἤ. ἐσται γὰρ 2 
᾿ Ψ κα ε ὔ , 3 οὔ 

καιρος ΟΤΕ Τῆς υγιαινουσῆης διδασκαλίας ουκ ἀνέξονται, 

9 ν Ν κ “ο, 3 - “ 2 ,ὔ 

ἀλλὰ κατα τας ἰδίας ἐπιθυμίας εαυτοις επισωρευσουσιν 

ῬΙΔΤ νου μ γ,᾿ βυ Ὁ] Το] οννβ, ΤΉΘΥΘ 

15. 80Ή16 ῬδΙΔ]]6]βιη Ὀθύνγθθη {Π6 νΘυῸ5 

Βογθ δα {πΠ6 ποῦηϑ ἴῃ Οἢ. 11], τύ, Ραὐ 10 

15. ποὺ ὈΥ͂ ΔΠῪ Τηβ8 5 δχϑοῦ; ἐπιτίμησον 

οδπποῦ 8} }ν νι ἐπανόρθωσις, ΤΟΥ 1Π- 

ἀεβὰ παρακάλ. νι παιδεία (1.60), 1 

ὑπ6 τπιϑιι8] ἴοσοθ οὔ ὑπ6 Ἰούδα σου Ὀ6 

τϑίδ! πϑα. ΤῊ μη οὗ οὐάοσ ἴπ ΕἸΟΝΙ; 

81. ; Ὑ α]ρ., ΟἸάτοιη., Οορῦ., Οοὐμ., 8]., 

ἔλεγξ. παρακ., ἐπιτ., ΒΘ6ΙῺ5 ἀπ8 ἴο ἃ 

ἀ6βῖγθ 0 ῬΥΌΒΘΥΥΘ ἃ Κἰὶπα οὗἉ οἸϊππᾶχ. 

ἐν πάσῃ κιτιλ.} “ὅη αἰΐ ἰοηγ-ϑιυι Πονλῖης 

απο ἐεφωοϊιίγγ,, “1π ΘΥΘΓΥ ΘΧΒΙΙ010π οὗ 

Ἰοηρ- 5 Π  υῖηο δα ΘΥΘΓΥ τποὺποὰά οὗ 

ὑθϑο πρ; ;᾽ οἰαιι88 ΔΡΡϑπα θα ποῦ ἸΠΘΓΟ]Υ 

ἴο παρακάλ. (Η αἰ}.), θαὖ, ἃ5 ἴῃ “αοληι., 

Τίδοίι. (80. 8150 ΟἸγυ8.), ὕο Ὁπ6 ὑτθθ 

Ῥυθοθαϊηρ' νϑυῦβ, ὕο θδο ὁη68 οἵ 0, 

ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ {π6 ἢγϑῦ (Οπγυβ., (1ν.), ιὖ 

ῬΓΘΒΟΡΙθ65. Βαϊ 8016 τοϑύσιούϊοσβ. ΤΠ6 

ἐχίθηϑῖυθ ταῦμου ὑμπᾶη ὕπ6 Ὑγιοηδίυθ 

(ΟΠ 5. 1) ἴογτοθ οὐ πᾶς τηδὺ 6 ΟἸΘΑΥΥ͂ 

ΒΘΘΠ 1ἢ ὑΠ|18 ΘΟΙ ὈΙΠδύϊοη ; 1ὖ σἴνοϑ ὕο 

θοῦ αὐβύγαοῦ που Π8, 68Ρ. ὕο ὑ86 ΤΟΥ ΠΙΘΙ, 

ἃ οοπογούθ δΔΡρ]]οαύῦϊομ, 5866. πούθϑ οἷν 

Τρλ.1.8. ΤΠΘΓΘ 15 ὕΠππ18 ΠΟ ΤΘΆΒΟΙ [ῸΓ 

ΒαΡΡοβίῃηρ ὃ ἕν διὰ δυοῖν (Οτοῦ.), ΟΥ 

ἴον ὑδιηρθυῖηρ νυ] ὑπ6 πογιηδ] τηθϑτ- 

ἴηρ οὗ διδαχή, 561], “ ἐθδομίηρ,᾽---πιοῦ 

ἐπα ϊατα ἀοοθπαὶ,᾽ Ἡείην., Β]αυῦ, “τθὰ- 

ἀϊπ688 ὕο ἰθδοι, ῬΕ116, Τῦ τηδὺ Ὀ6 το- 

τηδυ το ὑπδῦ διδαχη 15 ΟΠ] 1864 ὑννῖοθ 

ἴῃ ὑπ6 Ῥαβύ. Ἐρρ., μϑὺθ πὰ ΤΊ. 1. 9, 

Ὑγ}116 διδασκαλία ΟΟΟΌΥΒ ΠΟ 1655 ὕπδη 

Πίθθθη ὑϊπηθ58. ἊἈΔΔΑ5 ἃ ὙῈ}}} σΘ ποτδ] σα]6, 

διδαχὴ (ὑθδ ΟΠ] Ρ) 566 1η8 ὕο ροϊῃῦ το" 

το 88 αοἰ, κιδασκαλία (ἀοούτ! 6) τηογ 

ὕο {16 ϑιῤδύέαμισα ΟΥ̓ γ᾽ 6δ8ει{{ οἵ ὑφδοῃῖησ ; 

ΘΟΙΏΡ. 6.5. Τμαογά. τγ. τύ, ὙΠΘΥΙΘ 

διδαχὴ 15 )οἰπ6α νυ ἃ νουραὶ ἴῃ -σις, 

ΤΠ18. αἰδυϊπούϊοι Πον- 

ΘΥ̓́ΩΓ Οδϑηποῦ 6 ρῥγΘδθθα ἴῃ {μ6 Ν. Τ',, 

ἔου Θομρ. 1 ΟὐΓ. χὶν. 2, ἃ Πα ΟΌΒΘΙνΘ 

παρακέλευσις. 

ὑμποῦ 8411 ὑπ8 οὐθὺ υυυϊῦθυβ 'ὰ ὕπΠ6 Ν, Τ' 

(Θχοθρὺ “δϊηθβ, Ῥϑίθσγ, πᾶ6, ΠΟ τι88 

πΘΙΌΠ 61) πι86 ΟὨΪΥ διδαχή; Με. χν. 
9 δια Μδικ υἱῖ. 7 ἅτ αποίαὐϊομϑ. Τὺ 

15. 7ι8ὲ ροδϑίδί6 ὑπαὺ ὑπ6 τλογ ἔγθαιιθηῦ 

1.88 οὗ διδασκαλία ἴῃ πθ86 ἘΡΡ. πιᾶν 

Ῥοϊηῦ ὕο ὑμὶν Ἰαύθ ἀδύθ οἵ θοπιροβι- 

ὑϊοη, θη ΟΠ τϊϑίϊαη ἀοούσηθ τγὰβ 

ἈΒΒΌΤΑΪΠΡ᾽ ἃ Τηοῖα αἰβυποῦ ἕοστη ; θυύ 

γγ6 τηθϑῦ Ὀ6 ΨΔΙῪ ἴῃ 5101} ΔΒΒΘΥΙΟΙΒ, 

8ἃ5 ἴῃ δῦ Ῥδα]Β οὔποθ ρρ. (γα 4ο 

ποῦ ᾿ποῖὰα8 ἨδΡ.) διδαχὴ δά διδασκ. 

ΟΟΟῸΡ ΘΧΔΟΙΥ δὴ Θαπδ] ΠΌΠΌΘΡ οὗ 

11. 68. 

3. ἔσται γὰρ καιρός] “ Δ)" ἐλ6}Ὲ 
δλαίί ὃ6 ἃ ἐΐηιο; ἃτσυπηθηῦ ἄγδνσιι 

ἔγοσα ὑπ γμένγε ἰο ἀσρθ αἸΠσθ ποθ ἴῃ 

{Π6 ργεβδεηέ, πρὶν ἢ ἐκτραχηλισθῆναι, 

προκατάλαβε πάντας αὐτούς, Ο(ὮγΥΒ. 

Τὸ 15. βίῃραϊαν ὑμαὺ Βθηρ᾽. Βῃοι]α ἔοσοθ 

ἔσται ἴο τηθδῃ “ 6)11 οὖ Ἰᾶτα θϑύ,᾽ δ5 ὑῃ8 

ΔΙΠπιβίοα ὑο π6 ἔαΐατθ ἴθ αἰβυ ποῦν 

ΒΙΠΠ δ ἰο ὑπαὺ ἱπ ΟἿ. 11. τύ, 17, 111. 1, 

ι ΤΊμη. ἴν. τ. Οη ὑγιαίνουσα διδασκ.; 

868 πούθϑ Οὐ 1 7ϊην. 1. το. 

οὐκ ἀνέξονται] “ἐλον. εὐ πιοΐ οηάτιν6, 

Ῥιι αι αὐἱίλ, »᾽ “βογαθὺ 115 ἀοούνηδ νετἃ 

ααϊῶ δοτατῃ οπριαιυαῦθυ5. δα νουθαῦατ, ἢ 

1.60. ᾿Ανέχομαι ΟΟΟ.Γ5 τὸ ὑϊπη85 πη δῦ 

Ῥδυ]5 ἘΡΡ. δῃηᾷ 5. ὑϊπ1685 υν10}} ῬΘΙΒΟΙΒ 

ΘΧΡΓΟΒΒΘα ; ΟΟΙΏΡ. ΠΟΥΘΥΟ 2 ΤΉΘ85. 

1. 4; ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε. Τὴ 

{Π6 [ΟἹ] νη γον 5. Οὔβθυνο {Π6 ἴοτοθ 

ΟΥ̓ ἰδίας ; {Πι61ν 8οζ18}, {ιι8ἐ5. (ΘΓ Ιν ποῦ 

“Ἰποπδύϊομβ,᾽ ΟΟΠΥ}.} ἃτο δῦ ὑπο ν 

ΘΒΡΘΟΙΔΙν [Ο]]ονν ἴῃ {πΠ6 οἰοῖοθ οἵ 

[βδοθθ 8. 

σουσιν] 

ἐπισωρεύ- 
“ἕλον αὐὐϊέ ἄφαρ τρ, “1 

ϑαῦμου τουηα ὑποῖῃ ἃ τ ὈΌ]6, ἃ συρῴε- 

τός, οἵ ὑβδοῦ οι; τὸ ἀδιάκριτον πλῆθος 

τῶν διδασκάλων διὰ τοῦ σωρεύσουσι 

ἐδήλωσε, Ομ γ8. ΤΠ6 σοτηροῦπα ἔοστα 

(ἐπὶ -- “πίηχα ;᾽ δααϊθίοη, ἀρογθρδύϊοῃ, 
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’ ’ Α 9 72 Α 9ς ν Α - 

4 διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, καὶ ἀπὸ μεν τῆς 
; Α ᾿] Α ᾿] ’ 3; ὡ Α Α 

ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους 

5 ἐκτραπήσονται. σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, 

Ἐοϑῦ ἃ. Ῥδ]πα, Ζεα. 5... ἐπί, σ. 4) ΟὨΪΥ 

ΘΟΟῸΥΒ. ΠατΘ δη4 Οδηῦ. 11. 4 (δ ψηιην.); 

{116 βίτηρβ ἴῃ οἷν. 11, 6, Ἔοτη. Χ]ϊ. 20, 

δια ἴῃ {86 1.ΧΧ. 

κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν] “ καυΐηρ ὑέολι- 
ἐπ ἐαγ8, Αὐὐῃ., “ Ργατθηῦθβ Δαν α8,᾿ 

γυ]ρ., βἴπη. ΟἸδότη.,---- θοῦ Θχοϑ ]θηῦ 

ὑγδιιβ] ΟΠ; “τηθύθρ ποτ, ἀθβατηρῦδ ὃ 

ΒΟΘΌΙΟΒΙ5. αὐ θτ18. οαὐ!5. ῬΓασὶῦ δ θοὸ αὖ 

ΒΟΘΙΡΘΒΟΙ ΠΡΙΔΙηΠ6. ράθϑηῦ,, ΘΌΪΘΟΥ, 

}εϑαιιν". 5. ν.: ὉΠ18. 1008: ἴον πονοῦν 

1Π6 ἴαϊβθ ὑθδοθυβ οφυδθηθα ; ΘΟΙΏΡ. 

ῬΏΙ1ο, ιυοῦ οἱ. Ῥοΐ. ὃ 21, ΝΟ]. 1. 

Ῥ. 205 (64. Μδπηρ.), ἀποκναίουσι γοῦν 

[οἱ σοφισταὶ] ἡμῶν τὰ ὦτα. 

(οοππϑούθα τ ἢ κνάω, ΤΟΌΘοΚ, Δ ψη. 

Ῥ- 254) ἴῃ ὑπ6 δοῦϊνθ 18. “ὅο βογδίϑῃ,᾽ ἴῃ 

ὉΠ τη] 4418 “ἴο βογαύοιι ὁπμθβϑ Γ᾽ (Αὐϊϑῦ. 

δῖοι. 4πὴ. τΧ. τ), ἴθ ὑπ86 ρᾶ55. “ὕο Ὀ8 

Βογαύοῃθα οὐ Ὁ] Κ]6α,᾿ πα ὑπθπῸ8 (85 

ΔΡΡΥ. Π6.6) “Ργυσιγθ᾿ ἴῃ ἃ ὑπο ρῖο 8} 

Κνήθω 

56η56, ζητεῖν τὶ ἀκοῦσαι καθ᾽ ἡδονήν, 

Ἡβγοῖ., τέρποντας τὴν ἀκοὴν ἐπιζη- 

τοῦντες, ΟἾτυβ5Β. Τῃ ὑπ6 ρυθϑθῃηῦ ρᾶ8- 

5Βᾶρ6 ΤῊ Θοα. δηα ΤΠ Θορἢ. (ποῦ ΟἾτν8., 

85 [)6 Ὗ. δββϑγίβ), ἃπα 80 ἴοο, 1ὖ 

τνου]α βθοῖη, (οὐῃ., 8].,--τ- 1655. ὕΠῸῪ 

το κνηθόντας,-- ἴδ κα κνηθόμ. ἃΒ ῬΆΓΟΙΥ 

Ῥδββῖνθ, Ῥδγδρηγαβίηρ τ ΟΥ̓ τερπόμε- 

νοι: ὑπ|5 ἀοθ5. ποῦ βθϑθῖη 850 [ΌΓΟΙΌ]6 ; 

ὍΠ6 Αροβὺ]α ἀοθβ ποῦ ἃρρθδι ὕο 465118 

ΤΉΘΓΘΙΥ ὅο πούϊοθ {π8 ἔδοῦ ὑπδῦὺ ὕΠ6Ὺ 

6 6 Πανὶηρ' ὑΠ| 611 ΘΔ 5 010 1]64, θαὺ ἴο 

τηδυῖς {Π6 ππΘᾶΒΥ [6 6]1πρ' ὉΠπαῦ Δ]ν αν 5 

νὰ 5 5Θ6]τῖησ ἤο Ὀ6 ογαῦπθα. Α ψονὰ 

ΟΥ 5.111]. τηθϑηϊηρ, γαργαλίξζω, 15 

Τουμα ΟΟΟΔΒΙΟΠ ΔΙ] ἴπ ΒΙΠΉ1]Δτ' ΔΡΡΙΠοὰ- 

ὉΟΠΒ ; ΘοΙηρ. Τμποῖδη, εἷ6 (ὐαϊμηυη. 21, 

οἰὐβα Ὀγ Ν᾽ εὐβύ. ὑγη ἔοοὺο Οἱ {Π6 δοοιιβ. 

ἀκοήν, 888 πούεΒ οὐ 1 7Ἴην. νἱ. 5. 

4. καὶ ἀπὸ κιτ.λ.] “απὸ ἐδον αὐἱἱ 

ἐυν αὐὐαρ ἰἠεῖν 6α78 7γόην ἐΐι6 ἐγ." 

ΤΠΗΘ τσϑβυῦ 15. ἃ Θοτη ρ]οῦθ θα γ᾽ ΔΥΤΥ 

ἔτοπι ΘΥΘΡῪ ἀοούμ!πο οἵ ΟΠ τἸβύϊδη ὑσαθῃ ; 

ὁρᾶς ὅτι οὐχ ὡς ἀγνοοῦντες σφάλλονται 

ἀλλ᾽ ἕκοντες, ΤΠ ΠΘΟΡῃ. Οἱ {π6 μῦθοι 
ΘΟΙΏΡΆΓΘ Ὡούθβ οὐ 1 7 ηι. 1. 4; 10 τη δῦ 

Ῥ6 οὔβθινβα ποννθνϑν ὑπαῦ ἃ5. ὑπ6 τὸ- 

ἔθυθποθ 15 Ταύασθ ὑπθῖὶν παῦσσθ οδῃ- 

ποῦ Ὀ6 ϑρθοϊ πον ἀβἤηθα : 501}, ἃ5 

ὑπτουρμουῦ ὕπ686 ΕρΡ. ὑπ6 θυστουΒ οὗ 

ὑπ6. ξαύαγθ 566 ΠῚ Ὑϑρυθβθη θα, ΟΗΪΥ ἃ5 

ΘχαρσϑθυδύϊοηΒ. ὉΠ] ΘΧΡΘΠΒΙΟΗΒ. οἵ {Ππ6 

Ῥτγθβθηῦ, ὕΠ 6. ΔΙ Ππβίοπ 15. ΡγΟ Δ ΌΪν 800- 

Βῦλ Ὠ Δ} } {Π6 βᾶπηθ. Τὴ 88 οὗ {Π8 

ΔΙ1016. (85 ἴπ ΤΊ, 1. 14) 15 ὉΠ 8 8150 

ΤΊΟΓΘ ᾿Π06]11910]6. ἐκτραπή- 

σονται] “εὐ ἐμγη ἐμοηυδοῖνεβ αδίαϊε," 

Ῥᾶβθ5. ὙἹ ἈΡΡΥ. ἃ τη] 4186 ἕογοθ, ἃ. 

1π 1 ΠΤ τη: 1. ὁ, ν. 15; 568 ΥΙΠΕΙ, 

ὃ 39. 2, Ρ. 233, Κυΐσεον, ϑρυαοῆί. ὃ 52. 

6, Ρ. 561 84., πα {Π6 δχχ. ἴῃ ποῖββ οἵ 

1 7: 1: Ὁ: 

5. σὺ δέ] “διέ ὅο ἐλοιι ;᾽ ἴῃ ταϑυϊερα 

οοηὐγαβῦ ὕο {Π|6 [8156 ὑθϑοθ 8; ΘΟΙΏΡ. 

ΟΒ. Π]. το. νῆφε ἐν πάσιν] 

“δ6 8οδο7" ἔγυ αἷΐ ἐλιίηγδ,᾽ “ΒΟΌΥΙα5 εβίο,ἢ 

ΟἸάγομι., Οοὔμ., ποῦ “086 νυδίοξα],᾽ 

ϑγν., σ αἰσ, Νήφειν 15 οΘὐοππθοίθα ἢ 

γρηγορεῖν ἴῃ τι ΤΠἢ658. ν. 6, τ Ῥοῦ, ν. 8, 

Ῥυῦ 15. ΟΥ̓ ΠΟ ΠΙΘΔΠΒ ΒΥ ΠΟΠΥΤΠΟΙΙΒ νυ 

τὸ (ΗΕ αὐ}.} ; Ῥούῃ μού πα ἴῃ 81} οὐδὲ 

ἴῃ 6 Ν. ΤῸ 1τὉ 1ΠΠΡ]165 

“ ΒΟὈΡΙΟΥΥ ̓  Π|θνα] ΟἹ τηθϑύδρουῖοδὶ ; 

ΘΟΙΏΡ. πούθβ οὐ 1 Ἴϊην. 111. 2. Τ θοά. 

Πθιβ, δπὰ {ῃΠ6 Οτὐθοὶς δχροβιύουβ οἢ 

ΟΥΠΘΙ Ρᾶβϑᾶρββ, 811] βΒθθὴ ἰὼ τϑίδι 10 

ἴο “νϑ  []Π655,᾿ ΔΡΡΥ. οἵ δὴ ἱπίθηβινθ 

Ῥδβθαρ 685 

πᾶύπγθ, ἐπίτασις ἐγρηγόρσεως τὸ νή- 

φειν, (Εουτη. ον τ 7488. ἰ. 6., νήφειν 

καὶ διεγηγέρθαι, ἴθ. ἔγν ἴοο., ἀπ ἘΠ6γ6 

816 ἃ ἴθνν Ῥδβϑᾶρ8β ἴῃ Ἰἰδίθυ ΧΤΊΓΘΙΒ 

(6. γψ. ῬοΙγΌ. “Πδέ. ΧΥῚ. 21. 4, ἐπιστά- 

σεως καὶ νήψεως) νν ΒΟ, Βθθῖὴ ἴο Τῷ ΥΟῸΣ 

ΒΟἢ. ἃ Τ]ΘΘΏΪΠΡ᾽ ; 5011], ἴῃ ὑπ6 ριθβθηῦ 

ο886, δ ἴῃ Ὁπ6 Ν᾽, σϑπθυα]}γ, ὑπ 6.8 

ΒΕΘῚ ο ὈΘ ΠῸ Βιπηοϊοθηῦ σγοι πη ἴον 

ἀδρδυῦπηρ' ἴροσα ὑπ ΤΟρΪ1 τι586. ἃηα 



απ 101] 

5, ’ 3 »“ Α ’ 

ἐεργον ποιησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληρο- 

φόρησον. 

ΔΡΡΙΠοδὐοηΒ. οὗ ὑπ6 σον. Τῇ ἀοι]- 

γαῦϊοη ἰ5 ἀοιυθύζι!, Ὀὰὺ [Ὁ ἄοοϑ ποῦ 

5661 ΠΠΡΓΟΌΘΌ]6 ὑπαῦ ὑπ 46 οἵ ἀγίηζ- 

0) 15 ἰπνοϊνθα ἴπ 0Π86 τοοῦύ. Ῥθηξου 

(Ἡγιω"φοἰοα. Ὗ' Ο]. 1π. Ρ. 74) ἀδυῖνεβ ἴὖ 

ἔτοτα νὴ ἃπα ἐῴ, σοτηρδιθα τ ΘΘΠΒΟΥ, 

0, “νγαῦθυ :;᾽ ΘοΙηρ. 60- 8. 

κακοπάθησον) “51.770)" αΠοὐτοη.8;) δον. 

ἸῺ. Το ]]ουνῖπρ᾽ ὑπ ῬΥΘ5. 1Π}Ρ., ῬΟΘΒΙΟΙΪΥ 

ΜΙ ΒΟΙῚΘ ἄθρτθθ οὗ περ δβῖβ ; 566 

πούθϑ Οἢ ψϑῇῦ. 2, 8Πα οὐὐ 1 7ηην. νἱἷ. 12. 

εὐαγγελιστοῦ] “ο7 ατ' οὐαγιγεϊίδέ :" {π6 

εὐαγγελισταὶ αἸ4 ποῦ ἴοττη ἃ 5ρθοῖδ] 

ὁ ββρᾶγαΐθ οΪα 55, θπῦ ὑγθ γα ΘῬΠΘΥΆΠΥ 

ῬΙΘΔΟΠΘΙΒ οὗ ὑπ6 ΟΌΒΡΟΙ ἴῃ αἰ ογθαῦ 

δοπηὐγῖθϑ, Βα θογαϊπούθθ ἃπα τη ϊβϑῖοη- 

ΔΥΙΘΒ. οἵ {ῃ8 ΑΡροβί]ββ : οουῖρ. ᾿ὐαβεῦ, 

δέ. τῖτ. 37, ἀποδημίας στελλόμενοι 

ἐργον ἐπετέλουν εὐαγγελιστῶν, δα 5668 

ϑαῖοον, 7 }εδαι).. 5. ν. Ὗ οἱ. 1. Ῥ. 1224, 

δηα πούθϑ οὖν ἔῃ. ἵν. ττ. ΤΠῊ1Β νγᾶϑ 

ὑμ6 σοῦ ἠο ΠΟ) ΤΊ οὐ σγὰβ οα]]ε ἃ 

γ᾽ Π6 1) ἢ6 Ἰου Πυθα νυν] δῦ Ῥδα] (Α οὐ 

ΧΥΪ. 3); ὑπ6 βᾶῦηθ ἀπὐϊθβ, ἃ5 δι 85. ὁ0ῃ- 

ΘΘΡΠΘα] Ῥτθϑοῃϊηρ {π6 Οοβροὶ ὕο 81] 

νυΙῦ 1 Π6 ρυονῖποθ οὗ ἢ15 τη πιβύγ θη, 

5011 γσϑσ ὅο Β6 ρϑυξοτιπθά. Τὴ βρῃΘ ΓΘ 

ΔΒ ΟἾΪΥ ΤΊΟΤΘ ΟἸΤΟΙΠΒΟΙθΘα, Ὀαΐ 

ποτθ ψουα ὍΘ ΤῆΔΠΥ ΟΟΘΑΒΙΌΠ5. Οἢ 

ἡΟΌΓΠΘΥΒ, «06., ν 61. 9, ποθὴ ΤΙτηοὐπ νυ 

οου]α τϑϑσηθ ὑπ ΓππούϊοηΒ οἵ δ εὐ- 

αὙΎγελ. ἷἵπ {πρὶν ἔα ]Π1θϑῦ 56 186 ; ΘΟΙΏΒ. 

ΤΆΣ]οΟν, Μ ρίδοοραοῃ, ὃ τ4, Ἠοΐϊπδπῃ, 

ΘΟ 7. Ν ΟἹ. ττ. 2, Ρ. 2590. ΤῊΘ ὑβυτῃ 

ἔργον ᾿δ5 ῬΥΟΡΔΌΪΥ δῃ 8]] βίο ὅο {μα 

ἸΔθουϊουβ παῦπσθ οὗ ὑπ ἀαύϊθβ ; 5866 

ῃούθϑ οἡ 6ἢ.. 11. 15, Πα ΘΟΙΙΡ. ΘΧΧ. ἷπ 

ἘΔΡΠ6Ι, Οὐ. Ν' ο]. 11. Ῥ. 622. τὴν 
διακονίαν σου πληρ.} “7ιγ, γ}ο)) 7ογην 

ἐδ ηυλγυϊδίγ, ;) “ταὶ Ἰβύθυϊα τη ὑπ ατη ἴτη- 
ΡΙ6,᾿ Ναϊρ., ΟἸάροιη. 

πλήρωσον, ΟἾγγΒ. ἜδζΖα ὑγαπβέαοϑ πλη- 

ροφ. 5βοιηθυμδὺ δυ 1 ΠΟΙ Δ] “ τα  πἰβύθυ 

ὑπ] ΡΙοπᾶτη ἤάοιη ἴδοϊθο,᾽ ὁ. 6. “νουὶβ 

ΔΡΘ ΘΗ ΙΒ. ΘΟΙΏΡΓΟἃ ;᾿ {Π|8 15. πΏΠ6- 

; πληροῴ. τουτέστι 

᾿Εγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς 6 

ΘΘΒΒΩΙΎ, Ὁ 15. ΠΘΡΘ ΠΘΔΥΥ͂ ΕΥ̓ΠΟΤῪ ΠΊΟΙΙΒ 

νυ Ἰ0ἢ, ὉΠπουρ ρου ρ5 ἃ 110016 βύγοπρσδν 

ὑμβδῃ πλήρωσον, ΣοΝ [2 Όβοῖνϑ, 

ΔΑΊΤΩΡ]6] ὅγυ., ΔΝ πεν Οοὔῃι. ; ΘΟΠῈΡ.- 

τὴν διακονίαν πληροῦν, Δοῖδ᾽ Χ]ϊ. 25, 

ΟΟ]. 1νγ. 17, 586 ϑαΐοευ, 7)}λ6ϑαι", 8. ν. 

Ψο]. 11. Ρ. 753. Τῦ ΔΡΡΥ. αἰβξδυβ ΟἹΪΥ 

{τόσα ὑπ8 β'τηρ]8 Τοῦτα ἴῃ Ῥαὶπρ' ἃ ζὐξέϊο 

ΤΩΟΤΘ ἱπύθηβιγθ 1η τη Πρ, 

6. ᾿Ἐϊγὼ γάρ] “ Ζονγ" 1,7 ἐγώ, “ἴθ 

ΘΙΏΡ ἢ 8.515 ἴπ τϑΐθγθποθ ἔο 0Π6 Ῥυθοθαϊηρ: 

σύ. Ἴπθ ἴοτοθ οἵ γὰρ 15 Πυθα ν 

ΘΧΡΙαἰϊπϑᾶ ; 10 4065 ποῦ δηΐοτοθ ὑΠ6 6χ- 

Βουῥαύϊοπ Ὀγ 5]ιοννίηρ ΤΊ τη οὐ ν ὑπαῦ μ6 

τηυδῦ 500. ΥΟΪΥ͂ ὉΠ. ὮΙ ΠΊ56]} Δ]ΟΠ 6 (“78 πν 

ὕθιηρτιβ αϑῦ πῦ... πϑύδ 6 1Π ΟἿ Ρ᾽Δ8 Β1Π6 601- Ὁ 

16 6,᾽ 81ν.}, ΠΟΙ ΤΡ τη ὕο ἱτηϊο ίοπ, 

ΘΟΙΏΡ. νϑγ. 7 (Η οἰησ.), βαῦ, δ5 ὑπ6 οοπ- 

ΟἸΌ Πρ του 5. οὐ Ὑ6Γ. 5 5θθ1 ἴο 8ὰρ- 

ϑεβϑῦ, τπρσθβ Εἴτα ὅο ΔἸ 1008] Ζ6 8] ὁπ. 

δοοοιὴηῦ οὐ ὑπ Αροβύϊθ᾽ 5 ἀβρδυατγθ : 

“ὑσστῃ οϑῦ ρουρ ΓΘ (10 ΟΩΘΡΙ,᾿ [.160. Οη 

ὑπ6 αἰ θεοῦ τηοα 85 οἵ θχρ] δἰηῖηρ; ἴ8ο 

ΘΟΟὨΠΘΧίοη, 588 ΑἸΕ, Ὁ ν6γ. 5. 586. 

ἤδη σπένδομαι] “αην αἴγοασῃ δοίη 

Ῥοιυ "θα οινέ (α8 ὦ αγλη-οΠονίη) 3 Ἰιῖα 

Ῥτγθβθηῦ Βα} υτποι ἔογυτη ὕΠ 6 ΘΟτηγηθμ 6 - 

τηθηῦ οὗ {π6 “ἸΙΡαΐϊο :;᾿ ποῦ “δ ΠΟΝ 

γον ἰο Ὀ6 οἴἶεγθά,᾽ Αὐὐῃ., σοι 

ΒΙΡΉΙΥ Παρ ρ65 οἢ ὅπ6 θχϑοῦ ἴΌγο6 οἵ 

ἤδη ἃπὰ σπένδ. ΤῊΘ ρδῦιϊοϊθ ἤδη ἰβ 

ποῦ ΒΙΠΡΙΥ Θαυϊναϊθηῦ ἰο νῦν, θα ἴῃ 

108. ῬΥΙΠΙΔΡΥ͂ τι88 ἈΡΡΘΑΥΒ ταύμου ὅο ἀ6- 

πούθ ψῇηϑῦ 15. “πθδν ὕο 0Π8 ΠΘγΘ ᾽ (θοτηΡ. 

Ἡροᾶ, ττ|. 5, ἀπὸ ταύτης ἤδη Αὔγυπ- 

τοσ)ὴ, δ ὑπθηοθ ὈΥ͂ 8ῃ ἰπύ6]110 1016 

ὑγαμϑιθίοη “τυ μαῦ 18. πθᾶν ἕο ὑπ πον,᾿ 

ΟΔΠ]Πηρ αὐδοηύοη ἠ νυμαῦ 18. ὑδϊκῖπρ' 

Ῥίδοβ “ὁπ ὕπ86 βρού᾽ πὰ “αὖ {πθ τηο- 

τηθηὐ,᾽ 6.0. Αταἰϑύορῃ, απ. 527, οὐ 

τάχ, ἀλλ᾽ ἠδη ποιῶ; 566 680. Βιοβῦ ἃ. 

ῬΆ]ΠΩ, Ζ6α,, 5. ν. 6, Πθτ ὑΠι15. ραυ 1616 

15. Ὑ78}1 ἀἸβουβϑθᾶ, ΚΙοίζ (1 ευαν. ΝΟ]. 

1. Ὁ, 508) 15 ὑπ15 ἕαν τἱσῦ π᾿ ποὺ το- 

Μ 



102 ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΒΡ. 

" τῆς ἀναλύσεως μον ἐφέστηκεν. τὸν καλὸν ἀγῶνα 

6. ἀναλύσεως μου] ὅο Ζαοίιηι. αὶ ΑΟΕΟΝ ; 5. τηθ5. ; ΕαΒ6}0., ΑἸΉ. ; ἃπά 

ΔΡΡΥ. τἱσμῦγ. ΤῊ6 τϑδαϊπρ' οἵ εα. 1, 2, ἐμῆς ἀναλ., τι Π ΕΠΚΤ, ; τηοβῦ τηΒ5.; 

Οἰιι., Τηθοά. (Τίδοϊι.), 15. Τα γῚΥ βαρροτῦθα, θὰξ ὈΥ ΟΥ̓ 1081] δαυπουῖῦν ᾿ηΐονϊου ὅο 

{πδὖ ἴῃ ἕδνοι οἵ ὑπ6 ὑθχῦ. 

γ. καλὸν ἀγῶνα] ὅο. Ζιαοΐηι. ὶῃ ΑΟΠΟΝ ; 2. τι85.; Αἴῃ., ΟἸγγβ., ΤῈ 

τοϑϊηρ οἵ οἅ. 1, 2, ἀγ. τὸν καλόν, χιῖῦμ Ὁ ΕΥΚΤῚ ; τηοϑὺ τι85.; Οτῖρ,, ἘλιΒ6. 

(1 Ἰδοῖι.), 15. ΔΡΡ ΔΙ ΘΗ πον ὕο θ6 ὙΠ άσδνσῃ ἴπ Τὰν ουσ οὗ {πΠ6 ὑαχῦ, π6 ομϊθῦ δι- 

ὑβουῖθιεβ Ὀεϊπρ' ἀἰν! 464 ΘΧ Οὐ ἃ5 ἴῃ ὑπ 6 Ῥγθυϊοιβ γΘΓΒ6. 

ζϑυυῖηο ἤδη οὐἱσίπαΙϊν ὕο ὑϊτηθ, αὖ 15 

ἀουγιναύϊοη ἔγοτη ἤδη, “πον],᾽ 15. ἃ5. ΠοΟρβ- 

1688 δ5 ὑπαῦ οὗ Ἡαγίπηρ (Ραγέϊ. Ὗ οἹ. 

1. Ῥ.- 223)» ὙὙΟ τϑίβυβ ὑπ6 δὴ ὕο {π6 

ϑδηβου. αἀΐηα, “ὃ ἄδγ,᾿ δπα τηδῖκο8 {Π 8 

Ρϑυύϊοϊθ οὐ Δ ΠΥ θη ρον] ; ΟΟΤΩΡ. 

Τοομ 8145. Ογαίΐμνί. ὃ 2ο1. 

“ἀρ! θοτν,᾽ Ν αϊο. (μοῦ τα 416 “ βδηρι- 

ΠΘΤῺ τηθῖτη 110ο,᾿ ὙΥ̓ΔΠ], ἃθ ἃ σΘΥ ΑΙ ]Ὺ 

ποῦ “ΔΒΡΘΙΡῸΥΙ νἱηο,᾿ 856. “ῬΓΡΑΙΟΡ δά 

τηογύθιη," Οτού.), 15. ποὺ βύποπ. ἢ 

θύομαι, Ἰ Ἰώ Διὸ Ππραΐϊοσ, 58- 

ΟΥΙΠΟΟΓ] ὅυΥ.», Ὀπὺ Ροϊηύβ ὅο ὑπ ἀη]ς- 

οἴθυϊηρ οὗ υσῖπθ ΠΟ ἢ ΔΙ Πρ 0ΠῸ «ΓΕ ν᾽ 5 

Δαοσοιηρδηϊθα ὑπ βϑοῦῖῆοθ (ΝῸΠ. χν. 

5, ΧΧΥΠΙ, 7), δα νγὰ8 ρουτθα περὶ τὸν 

βωμόν (Φ ο5θρῖι. 4 ηὐΐῳ. Τ11. 9. 4; ΘΟΙΏΡ, 

Ἔοο115. 1. 15), 116 διηοηρ' ὑπΠ6 Πθὸ- 

ὑπθπ 1Ὁ νγᾶβ ΘΟΙΏΠΙΟΠΪΥ͂ ῬΟυΓΘα ΠΡΟΠ 

ὉΠ6 ΒαΓ Πἰπρ νἸοὐϊπιβ (0, 7) 16εἰ. Αἰ γιῳ. 

Ατῦ, “δου ποῖατα᾽). ὅ66 {Π6 νϑῦῪ 

ΒΊΤΩΙ]8 Ῥᾶβϑᾶρθ ῬῊ]]. 11. 17, ἴῃ ΠΟ 

Πονγθνϑι ὑπο ῦθ 18 ΠῸ ΥὙΘΆΒΟΩ ἴο τοίου 

686 Δ|1Ππ8ῖοπι ὅο {1118 Ἰαὐΐθυ ΘΟ Θη {116 ρσδο- 

6166, 85 981, Απίΐῳ. ὃ 378, δπα ΔΡΡΥ. 

Βαΐοον, 1} 68αλ7". 5.0. ; 566 ΜΙ Θυὺ ἦη ἰοὺ. 

ΟἾγυβ. ὑτροθ ὕπ6 86 οἵ σπένδ. ποῦ 

θύομαι, Ὀδοαιιθ6 τῆς μὲν θυσίας οὐ τὸ 

πὰν ἀναφέρεται τῷ Θεῷ, τῆς δὲ σπονδῆς 

τὸ ὅλον : ὑπΠ6 1510} ΒΘΘΙῺ5 στδῦῃου ἰὸ 

Π6 ΑῬΡοβῦ]θ᾽ 5 αηὐἹοϊραύθα ὀίοοάν ἀθοιῃ; 

566 Υ αι]. 7) δέὐγοί. ὁ ϑαον. ὃ. το, 

ψοἹ. ν. Ρ. τύᾳ. ἀναλύσεως] 
«ἀοραγέιγο ;᾽ τιοῦ “Ὑϑβο αὐ] 5,᾽ ΜΝ ]σ,., 

15Δ.2]» [αὖ ἀἴββοῖνδι] ΞΥΤ.; ΘΟΙΏΡ. 

Σπένδομαι, 

Οοὐμ. “ἀϊδνϊββάϊϑ,᾽" αὺ “ ἀἸβοθθβιιθ 6 

νἱϑᾶ," ΤιοΘβπο, ἀπὸ τὸν παρόντα εἰς 

ἄλλον κόσμον, Οὐταν (οΙη810) ; ΘΟΤΏΡ. 

ῬΆ]]. 1. 23, ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀνα- 

λῦσαι. ἼΠΟΘΙΘ ἰ5 πὸ σϑᾶβϑοι ὙὙπδίθνευ 

ἴον δάἀορύϊηρ' ὑπΠ8 δχριαπδύϊοῃ οἵ ΕΠ ]Βπ6Γ 

(Οδϑε. ΝΟ]. τι. Ρ. 317) γὙο τϑίογβ ἀναλ. 

ἴο “ ἀἰβοθββαθ 6 σομγίνο," ΘΟΙηρ. {λ||κ8 

χιϊ, 236, ἀνα σπένδομ. ἴο Π6 11 105 

οἵ {Π6 ραγίϊηρ' οιιθϑύβ : 0Π16 ὕθυτη ἰβ ρβϑι- 

Τϑοῦϊγ σθηθυδ], οοτηρ. ῬΏΠ]ο, “ας. ὃ 21, 

Δ]. 11. Ρ. 544 (εἅ. Μδ8ηρ.), τὴν ἐκ τοῦ 

βίου τελευταίαν ἀνάλυσιν, ἰζ. ὃ 13, }.534, 

ΌΒΘΡΗ. ««πίϊῳ. ΧΙΧ. 4. τ, ΟἸδηα. ΒοΠ]. 

1, 44; 8586 ἷϑο [ου]πρ, Οὐδ. ΝῸ]. 11. 

Νο. 46, Ρ. 540, ψὩοΟ Πδ5 οοτηπηθηὐθα 

ὌΡοπ ὑπ ψΠοΪθ οἵ ὑΠπ15 ἃπα ὑΠ|6 ΦΌ]]ονν- 

ἴῃ ΨΘΥΒΘΒ. ΜΙ) 1115. τιϑτιῶ ΟΠ ΘΓΟΙ5 

Ἰθαγιΐηρ, ἨΪΒ 1ηΐθυρυ. οἵ σπένδ., 561]. 

θυσιάζομαι, 15. πονγον οι ἱποογγθοῦ. 

ἐφέστηκεν] “ὦ αὐ λαηά," Αὐὐῃ.: ΒΌΓοΙν 

ποῦ “πϑῦ ἢ θΘθη πἰρ ἢ αὖ παπᾶ,’ Ηδταμ., 

ΟΡ “ἰδῦ νουῃϑηάθη,, Τιιῦμθ, ΘΟΙΏΡ. 

Οοὔῃ. “οὐϊδύ᾽ [4650], θαὺ “βἰωηαβ Ὀγ᾿ 

(Α οὐβ χχῖϊ. 20), “15. 811 θαῦ Ποιβ,᾽ “βύβῃῦ 

πϑῃ8 Ῥθνου, Ηυῦμοῦ ; οομρ. «Αοίβ 

ΧΧΥΠΪ. 2, Δ Πα πούθϑ Οἢ 8 Γ. 2. 

γ. τὸν καλὸν ἀγῶνα] “ἐΐ6 σοοά 
βδγιγ6,) 5611. πίστεως : 566 1 ΤΊ. νἱ. 12. 

ΤῊΒ τηϑύδροι 1056} 15. ὑππι8. ὩΟΌΪΥ οχ- 

Ῥᾶμαθα ὈγΥ ΟἸνυβ.; οὐδὲν τούτου βέλ- 

τιον τοῦ ἀγῶνος" οὐ λαμβάνει τέλος ὁ 

στέφανος οὗτος" οὗτος οὐκ ἀπὸ κοτίνων 

ἐστίν, οὐκ ἔχει ἄνθρωπον ἀγωνοθέτην, 

οὐκ ἔχει ἀνθρώπους θεατας᾽ ἀπὸ ἀγγέ- 

λων σύγκειται τὸ θέατρον. Ἤ οΥ ΔΙΏΡΙΥ 

ἄοθ5 {Π15 στοῦ βχρβοβιθου Γ6ΡδΥῪ 6158), 

Τῇ τὉ16 τϑδάϊηρ' οὗ ἤε6., τὸν ἀγώνα τὸν 

καλόν (σοτηρ. οΥἸθϊο8} ποθ), "6 τϑύδι πα, 
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ἡγωνισμαι, τον δρόμον τετεέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα" 
᾿ 5 » ’ ε “- 

λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν 8 

Πθη {Ππ6 τϑρϑί οι οἵ 116 Ὡυῦ]ο 16 τυ ἢ 

ὍΠ6 δρ᾿ὑποῦ πλτιδὺ θ6 τϑραυ θα ἃ5 οἽ γ]ηρ' 

ΒΡΘΟΙΔΙ ἴογοθ ἃ πα θη ρΠ85185; οὗτος ὁ 

ἀγὼν καλός ; ναί, φησιν ὑπὲρ γὰρ Χρ. 

γίγνεται, ΟἜΓΥ5. : ΘΟΙΏΡ. ΟὝΘΘΗ, (ΤἹαηλΉυ. 

Ρ. τύ. 

ἠγώνισμαι] “7 λαῦο 8έγἴσνοῃ ;᾽ {πι6 11] 

Ιοτοθ οὗ ὕπ6 ρϑυΐϑοῦ 18. ἤθΓΘ ὑϑγῪ α185- 

Φἰποῦν ἀρραγθηῦ; ὑῃ68 βύγαροθ 10561 

γνῶ ΠΟΥ 81] θαῦ ονϑῖ, 0016 τποσο ὑπδῃ 

ἐπ8 εῇθδβοίβ σσθῦῖθ σι πῖπηρ; “ποία 

ΘΟ] 6 πη ΡΪαη6 Ῥγϑούθυϊ ύδγη, α:8 δῦ 

ΠΌΠΟ Ἰρϑατη 56 πιο ο Πηϊα οβϑῦ, δῦ 

ΡῬ6Γ οἴαεοῦιιβ βιιοὸ5 αἀπταύ,᾽ ῬΟΡΡΟ, εἶθ 

δηιογαῖ. Πα. ΟὟ. Ῥ. 6: εὶβ. ὁπατγδοῦον 

81. οἸαίτη ἴο ὑπι8 ΟΥ̓ 6 08 ΠΟΥ [ὉΠ] Ὺ 

αϑύδὈ}15Π64, 566 τη, (ὐγαηυην. Ρ. 23. 

τὸν δρόμον τετέλ.] ΤῊΘ Τη0Γ8 σθηθΓ] 
τηθίδρ μον δίς θη ἔΡΌστη ὑπ 6 ΟΆΠ65. ΠΕΡ 

Ῥᾶβ565 ἰπίο ὑπ6 Ἰποῦθ Βρθοῆσ οπθ οἵ 

{Π6 οουγβθ; πῶς δὲ τετέλεκε τὸν δρό- 

μον ; τὴν οἰκουμένην ἅπασαν περιῆλθεν, 

ΟἸὨνυ5. ; “"ηνύυΐ οιν ϑυην, ποτ ὕδτα νιΐεβ 

ΔΤ ΤΠ ΘΙΒ,᾽ [,.60. 88 6ΒΡ. Δοίβ χχ. 

245) ΜΏΘΥΘ ὑπΠ6 Αροβύϊθ θχρυύβββθβ ΗΪ5 

το βο αὐϊοι ο ἄο ψπδῦ πον μ6 ἴ5. 8016 

ἴο Βρθϑδῖς οὗ δἃ8 ἄοῃβθ, 86. τελειῶσαι τὸν 

δρόμον μου καὶ τὴν διακονίαν. ἣν ἔλαβον 

παρὰ τοῦ Ἰκυρίου Ἰησοῦ. 

τὴν πίστιν τετήρηκα] “7 λανό “ερὶ ἐΐ6 
7 αὐ; Ὁ86 ἕαιυἢ δα τ αδίθα ἴο τη 1 αν 

ἡκορῦ 85 ὃ ΒθΓ αὶ δα ᾿Π ν]014.016 ἀδροβιῦ; 

᾿δοΙΏΡ. 2 Τὴ. 1. 14. Πίστις 18 ποῦ 

“Βά4οΠγ᾽ (Κγρῖο, Οὐ. Ν᾿ οἱ. τι. Ρ. 373; 

ἜΔΡΠΕΙ, 4πηοί. ΝΟ]. ττ. Ρ. 623), Ραύ 

“ζυϊελι,᾽ τὰ 15. ἀϑι8] πα ῬΥΌΡΘΥ 56186; 

ἐγεῈ5. 8. ΡῈ τηθύδρπογαιη Θχρυθβδᾷ 

πὰπο ὑδγίϊο ἰοοο χρυ. ῬΥΟΡΤΙΊΘ,᾽ 

Βεηρ. Τη {Π|8 ΠΟΡ]6 ῬᾶΒΒ8Ρ6, 50 68]- 

ουὐ]αῦοα ὕο Οἤθ ον ὑπ βουγονίηρ Πραγὺ 

οἵ ΤΊτούμυ (ΟἸγγ5.), γ8α, 80 ἢ{]] 

οὗ ππαύῤῥογαθ]θ οομηβοϊαύίο ἤο ΘΥΘΡΥ͂ 

ὑμουρ υα] ΟΠ τιβύϊαη, ΟΠ υβοβύοστα οοη- 

ἔδββθϑ ὕὅο μᾶνθ ἰοηρ ἴθ] 8. αἰ Πα] Υ 

(ἀπορῶν διετέλουν) ; ἃ Θνγ6η. 501}}} 1)6 

γε ἤπαβ 'π 1Ὁ ΟὨΪΥ ἃ οοηὐταβῦ 

ὑπ6 ΑΡοβυ!θ᾽β ἀϑι18] Βυτηῦν (1 Οον. 

ἵν. 354.), δη4 θαυῦ ἃ ἀοπθύία!] δαδρία- 

ὕϊοι οἵ ῬΆ]]. 111, 12 84ᾳ. Τῦ 15 ὑγὰθ ὑπδῦ 

ἴῃ ΒΟΥ ραβϑῶρθ8 {116 5816 Τηθῦα ΠΟΥ 18 

πιθα ; Ραῦ {6 οἰγοιτηβύθηοθϑ ἃπα δΡ- 

ῬΙ]οαύϊοι ἅτ ΠΟΙ αἰ δγθηῦ ; ἴῃ {16 

ΟὯΘ 0888 1 15 ὑπ ὑγϑιη Ὀ]1πρ' απ χίοὺν οἵ 

06 νυαύοῃζα!, ἸΔ θοῦ ρ', ταϊηἰϑύθι, ἴῃ 

{πὸ οὔποσ, 1ὖ 15. ὑπ6 Ὀ]6ββθα ἈβΒΌΘ 06 

νοι Π δα θα ἴο {Π6 ἐοΙ] νγοση, ἀυ]ηρ:, 561 

νϑπὺ οὗ ὑπ6 Τιογ ; 8568 68ρ. ΝΥ αἰϑι]. 

ΘόΡηυ. χχν. ΚΟ]. ν. Ρ. 679, Ηδιητηομά, 

Ῥγαοί. (ὐαοοῖι. τ. 3, Ὁ. 41τ (Α.-Ο. 110 γ.), 

αἰθὸ Νϑδηάᾶθι, )ζαγίίη, Ὗ οἹ. 1. Ρ. 3406 

(Βομῃη). 

8, λοιπὸν 15 ποὺ ἴογ"' τοῦ λοιποῦ οΥ 

τὸ λοιπόν, 5. ΔΏΥ ΤΘίθι8 ποθ, Ἡμθῦμ 

ἴο ἃ Ρϑυϊοά ἴῃ ὑπ6 ἔπύθγθ, οὐ ὕο ἀυτᾶ- 

ἰΐοι ἴῃ {π6 ἔαύπτα (566 πούθϑ οὐ (Ταί. 

γἱ. 17}, σοῦ ποῦ δοοοτα ψὶῦ 0Π6 ΡγΘ- 

ΒΘηὔ ΠΑΒΒΑΘΘ; ΠΟΙ ΟΠ 1 Ὀ6 ἴον ἤδη, 

ὙΠΟ, 1 ΔαΤηΙ551016. ἴῃ Ἰαΐο το 5 

(ϑομεῖον, ᾿οησίμ. Ὁ. 400, οἰζ6α Ὀν 1)6 

0), ἴ5. ποὺ ἀδιηομβύγ!8 ἴθ δῦ Ῥδυ]} 8 

Ῥρρ. Τῇ οοηὐθχῦ Βθθ 8 ὅο Βῃῃονν ὑπδύ 

10 15 ἴῃ 105 τηοϑῦ ΠΌΘΓΑ] τηθϑπῖηρ,, “απο 

ΤΟΙ] αὰτη οϑῦ᾿ (Β6Ζα), Βα ΠΟΙ θα] ρτο- 

ΒΟΡνΘα ἴῃ ἐγδηβίαύϊοθ ὈΥ ὑπ ὅΞ'υγ. 
ΓΔ 

Ἰοσι «Ὁ [5 πππ0}] “Λεποοξογέλ,᾽ 

Αὐδι. ΤΠΐθ δάνοι αὶ δια]θοῦϊν 15 

ὙΘΡῪ ἰπϑαπθηυν πϑρ ἴῃ ῬοΙΪΥΡίαΒ; 

οἴδθῃ, ἃ8 6.6, ὖὺ ὑπΠ6 Ῥδριπηϊπρ' οἵ Βθη- 

ἴβμοββ, 6. ,. “ἢ ιϑέ. τι. 68. 9, 1ν. 32. 5, 

Χ. 45. 2, θαῦ ἀβαα}]ν πὶ ὑπ 5656 “Ῥτο- 

ἴηἀθ ᾿ἰρὶθαν,᾿ ἃηα Δηβυγθεῖηρ 0 ΟἿ 

Εν Πον,᾿ ὁ ΓαγΌ ΠΘΙΎΊΟΓΙΘ :᾿ ἃ ΥΠΟ016 418- 

ΟΠ Οῦ] ὑθΠΠΡΟΓ ἃ] 1158 ΟΟΟΌΤΒ 1718έ, 1. 12. 

4; ὙΠΘΤΘ Ὁ 15. ΟδΥΓΙΘα οα ΒΥ τὸ δὲ τε- 

λευταῖον, ἀπόκειται] 

“28 γοϑογ θα," “ταροϑιύῳ δῦ, Ὑα]ρ., 

ΟἸαγοια. ΤΠ6 νοῦ ἀποκεῖσθαι 18 8Ρ- 

Ῥ] 6 Ῥοὺῃ ἰο ξαύατθ γοιυα) 18, ἃ5. ὮΘΙΘ 

πα ΟΟ]. 1. 5, τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμ. 

ΜΖ 



104 ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΒΡ. 

9 δὲ το Ἰζῦ 9 “ΠΕ ἘΝ Ἐἢ 3, ὀὕορη 
απούωσεὶ μοὶ ὁ υρίος εν εκεινῆῇ τῇ ημερᾷᾳ, Ο οΟοικαιος 

, 9 ’ δὲ ΠΡ ξοὶ ἸΧΧὰ ᾿ π ἘΨΣ 
Κριτήης; ου μονον Οε εμοι α α καὶ πᾶσιν Τοις ηγαπη- 

» Α 9 ’ 9 ΄“ 

κόσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 

ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς (οοτηρ. ΜΗ. νἱ. 

20, χὶχ. 21), 84 ὕο ἔαύατθ φυυγυὐδ]γη θη. 8 

(ΡΙαἴο, Ζοογ. Ῥ. 104 Ὁ), ἃπα ἴπ ἴδοῦ ἴο 

δηΥ ὑμπρ' γΠ10}} 15 Βοῦ δ5146, ἃ5 1 ὙΧ6Γ8; 

85. ὃν ὑγθδβιιγθ, ἴον ἔα γθ τι565 ἃπα ἃρ- 

ῬΙΙοαίομβ ; οοιὴρ. ῬΆΠο, μοώ Π)εί. 

Ῥοί. ὃ 34, Νο]. 1. Ρ. «τό (64. Μδηρ)), 

καθάπερ τὰ ἀποκειμένα ἐν σκότῳ κέ- 

κρυπται, οοτηρΡ. Κγρκο, Οὐβ. οἱ. 11. 

Ῥ. 320. 
ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφ. ] “ἐλ Ογ)οιῦτι 
47} τἱρ]ιἐοοιιδγν088.;) Ὑϑβαπιρύϊοι ΟἹ ὑΠ6 

ΤΟΥΤΊΘΙ τηθύδρμοσ, ΤῊ σϑηϊυϊναὶ τθ]ὰ- 

τἴοπ 15 ποῦ ρου θοῦ οἰθαν, οὐσίπρ ὕο {86 

αἰθδγοπῦ πηθαπΐηρθ ὙΠῸ) δικαιοσύνη 

ΤΩ ΤΘοοῖγθ. (ΑΒ Π15 βυιῦβῦ. ΔΡΡθδυβ 

ἴπ 811 οαβϑεβ ἱπ ὕπθ88 ἘΠΡΙΒ.168 ὅο ἢᾶνθ 

ποῦ ἃ ἀοφηναΐίοωϊ, Ὀὰῦ ἃ ργαούίοαϊ τϑἴθγ- 

6π66 (866 ποίθβ οὐ 1 77ηυ. νἱ. 11), 56. 

τὴν καθόλου ἀρετήν, ΟἾγγ8., ὕΠ 6. 561. 

ΨΠΠ τηοϑὺ πϑύιιγϑ ΠΥ θ6 οὐ)εοίύ, “ [86 

Οὐ ἴου ὙΠΟ (80 ὕο 5Ρ68) δικαιο- 

σύνη Ἠδ5 8, οἰαΐπι,᾽ βραβεῖον διδόμενον 

εἰς τὴν δικαιοσύνην, ὐΤαΥ (ΤΠ οΙηΔ10), 

Ὡηα 8 ἴῃ ἕδοῦ ἃ βοτὺ οἵ (ρυοθρύϊο) ρθη. 

Ῥοϑϑοδδύσιιϑ; οοηρ. Κυΐρον, ργαοῆι. 

8. 47. 7. 68ᾳ. Ἡυΐμον ἃπα 1,60, νἱθ ἢ 

1655. ῬτοθδὈ Πγ, γηδῖτθ 1ὑ 0η6 ρθη. οὗ 

αρροϑίξίογι, ΘΟΥΩΡΔΥΪτρ᾽ Γ ΔΙΔΘΒ 1. 12,1 

Ῥοῦ. ν. 4, ϑν. 11. 1ο, ΠΘΓΘ ΠΟΎΤΘΥΘΙ 

ζωὴ πα δόξα δ. ποῦ ΒύγΊ οὐ] πα ]οροι5 

το ὑπ Ῥγδβϑηῦ τι88 οὗ δικαιοσύνη. 

ἀποδώσει] “εὐὐίϊ σΐυο, “τοααοὺ, ͵αϊρο. 

Τὰ {Π18 σοιηρουπα ὑπ ἀπὸ ἀοθ5 ποῦ 

ὨΘΟΘΘΒΆΙΠΥ ΘΟΠΨΘΥ͂ ΔΠΥ͂ 56 η88 Οἵ αὔμ6 

ἱ(ὡσανεί τινα ὀφειλὴν καὶ χρέος, ΓΉΘΟΡΙΙ.), 

ὑμποιρ Βπιο ἢν ἃ τηθϑηϊηρ οδ Ὀ6 ο δ ΠῚ- 

τηϑ ϊ ον βαβθῦαϊποα, δ πα ΘΟπἢντηθα ὈΥ͂ 

ΟΟΟΑΒΙΟΠδ] ΘΧχ. ; ΘοΙηρ. ΟΠ ΘΓ, οἷο ΚΓογὗ. 

Οὐηιρ}. ΤΥ. Ρ. 13. Ἤθιθ, δῃᾺ ἔογ {1Π6 

τηοϑὺ Ῥᾶγὺ θἰβθύσμοσθ, ὑπ 6 Ῥγυθροβιθϊοι. 

ΟἾΪΥ 5ΘΘΙῚ5 ὅο 4|1π4868 ὕο ὉΠ τϑυγαγα ἃ5 

Βανΐηρ' ῬΘθη Ἰαϊα ἀρ, δπὰ Ῥοϊπρ' ἰδ η, 

80 ο 58 Υ, οαὖὺ οὗ ΒΟΙη6 ΤΌΒΘΥγ αὶ ὑγθᾶ- 

ΒΌΓΟΒ; “101 Πα] 5 ν ΓΙ 56468 Ῥυορυῖα 

οδῦ, ΟΌΪ χα ἀ6 α]ϊαπᾶ οορϊὰ ἀ85,᾿ ΥΥ1- 

ΤΙ, Ῥ. 12; ΘΟΙΏΡ. ἴπ ἃ ΘΟΠΓΑΓΥ 56Π86; 

Ἕοτη. 11. 6, πα 5866 πούββ οὐἷν (Ταΐ. ἵν. 5. 

ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμ.] “ὧν ἐλαΐ ἀαν,᾿ 561]. 

οἵ ἢπδ] γουυιθυύϊου. Τὴ θχργθββίοπ 

ἐκείνη ἡ ἡμέρα 15. αϑοα Πγ66 {]πη65 ἴπ 

ὑπ18 ἘΡΙΒΌ16. (οἢ. ἱ. 12, 18), ἃ πα Τπ66 

ἴῃ. 2 ΤΠ655. ((. το), ὑπ6 οοπίθχὺ ὑμπθῖ8 

ΤΘΙΘΥΤΪΏΡ' ΤΠΟΥΘ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ὑο {Ππ6 οοτη- 

ἴηρ' οὗ {π6 Τιογᾷ ; 566 ἤθυββ, 7}λόοϊ, 

ΟΠ γέϊ. ἵν. 21, ΨΝΟΪ. 11. ρὲ 225. ὙΠῸ 

ΤΟ]]ονγηρ' σον, ὁ δίκαιος κριτής, Βίδπα 

ἴπ ΔΡΡοβιύίοπ ἴο ὁ Κύριος ψἱ συθαῦ 

ψοῖρηῦ ΔΠ4 ΘΙ ΡΠ 815: πον {815 ἀ6014- 

τϑίϊοη οἵ Οοα᾽Β 7υδύϊοθ 15. οαὖ οἵ Πὰν- 

ΤΟΥ ἱῦ δῦ ῬΔῸ]᾿Β νίθβ οἵ β,δο8 

(06 γ.) Ὁ 15. αμῆου!ῦ ἕο σοπορῖγθ. 

ΤῊ Αροβί!θ, ἃ5. Η αὐπο" νν 611 ΟΌΒΘΥυ 688, 

τι865 ὑπ6 δικαία κρίσις τοῦ Θεοῦ πιοῦ ΟΠ]Υ͂ 

85. ἃ Ῥτοιπα οὗ ψρπῖπρο, Ὀαὺ δγθῃ οὗ 

οομβοϊαύϊοι ; 5686 2 ΤῊΘ85 1. 5. 

τοῖς ἠγαπηκόσιν κ. τ. λ.1 “ὡἴο λαῦὰ 
ἰουοώ (απα ὁ ἴον) Πὶδ αρροαγίπρ,᾽ 

5011, ἨΙδ5 8οοοπᾧ ἐπιφάνεια: ποὺ ΗΒ 

Ἐγϑὺ σοτηΐηρ' 'ῃ ὉΠ6 ἤθϑἢ (01. 1. 10), ΠΟΥ 

ἐπ|6 ἢτνβὺ πα ββοοπᾶ (Βθηρ.), θαῦ, ἃ5 

{π6 οοπὐοχῦ υϑαυΐγθθ, ΟὨ]Υ ὑπ Ἰαὐίου. 

ΤΊ ροσνῖ. 15 ποῦ ἤθγθ “ἷπ ὑπ 58η858 οὗ 

ὃ Ῥγδβθηῦ,, Ἡαύπογ ; ἰὖ 15 ΟΕΪΥῪ ὕΠτ|5 αν 

Ῥγθβθπῦ ὑπαὺ 1 ροϊπίβ ἕο ὅπ ρϑυβιβὺύ- 

6π66 οὗ ὑπ ἔβϑιηο; 1 νγὰβ. ἃ ἰογβ ἐν 

ἀφθαρσίᾳ (ΒΡΗ. νἱ. 24, δι 8566 πούα8), 

ὑμαῦ Ὀθοὶπηΐηρ' ἴπ ὑπ6 ραϑὺ σψτὰβ 811|κ6 

Ῥγθδθαῦ ἃπα οπασῖπρ : ΟΟΙῚΡ. ΟἼΘΘΠ, 

Ογαηιην. Ῥ. 3190. ΤΏΘτΘ 15. ὕμπυβ πὸ 

πθρα ἴο οἷν ίο ἀγαπᾶν {π6 βθηβ6 οἵ 

“Ἰοπρίηρ' Του ̓  (ΒοΖα, ὙΥ]Θβῖηρ.) ;: 1Ὁ 15 

ΒΠΏΡΙΥ “ἸΠρΘΓ 6, δ ηΠα ΤΊ Ρ]168. ἃ ΘΟΙΩ- 

Ῥίπθα ἔδϑ] πο οὗ τϑνθύθποθ ἃπα Ἰονθ, 

“Ἰοὺ ποίϊο δαπηγαπαὶ οὖ ΘΟ] 6 Πα],᾽ 

Τιίτη. ϑγυηοη. 1. Ῥ. 55; 5668 8180 ΤΎΥΘΠΟΘΙ, 

ϑγηοῖ. ὃ 12. [1π ἃ ῥγδοίϊοα! ρῬοϊπύ οὗ 

γίθν, ὑπ τϑμιδυὶς οἵ Οα]ν. 15. συ ΙῪ 



ΙΝ. ο, τὸ. 

Οὐοτηθ ἴο 116: 81] δχοθρῦ 
ΤΆΚΘ ἃγ6 ἀθβθηῦ οἢ. 115- 
Βίοῃβ. Βδθναγθ οἵ ΑἸοχ- 
8Π 46... Αὐ 1 
ἀθΐθποθ ΤΥ ἔγθη 5 α6- 
δου θα τη6, Ὀπὺ ὑπ Τιογ 
βοοα ὈΥ Π16. 

Βαροθδῦϊνγο 56. ἢ θ] 1 ΠΊ ὨΠΠΊΘΙΟ 6χ- 

Οἷπά!ῦ αὐϊθυ. Του 8.0118. θοῦ ΟἸσῖβυῖ 

διἀνθηύαβ:᾽ ὑμτ8 ὑπθπ γ78 ΤΩΔΥ͂ {τ} Ὁ 

ΒΦ ἢ 1,60, “ΠΩ θΘπατι5 πἷο Ἰαρί ἄθυη 

Τιγάϊατη, 410 ΘΧΘΠΊΪΠΘΉγ115 ΟΟΥ̓ἄα. ΠΟΒ5- 

ὑγδ." 

9. Σπούδασον] “ Παγηοϑέϊν οπάφα- 

φοι}"," “1)0 ἐδ δοϑέ," Δ ΛΟΔΣ [οὐχ 

510] ΚΥΓ. ; ΘΟΙΊΡ. Ὑ6Ι. 21, ΤΊὺ. 111. 12. 

ΤΠΘΓΘ 15. ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἃ Ρ]ΘΟΠΔ5Π) ἴπ ὑμ6 

ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ σπούδασον... ταχέως (Υ̓ΊΠΘΓ, 

αν. ὃ 65. τ, Ῥ. 531), ἃ8. σπουδάζειν ἰπι- 

γΟΪν 65 τηοῦθ {π6 ἰάθῳ οἵ δαγηοϑί πα 

εἰὐϊίφονιέ ουνιἀθῶνουν ὑὕμπαπ ὑπῶὺ οἵἩ Τηθυ8 

μαϑύθ (σπεύδειν), ὑπουρῆ ὑπ ἰαύδον 

τηθϑηΐηρ' 18. 8180 Βουηθθϊτη 65 Το Πα, 6. (. 

Αὐϊβύορῃ. Ἴ7λεβην. 572, ἐσπουδακυΐα 

προστρέχει, 81. : ὑππι5 {Π6Π, ἃ5 ἃ 96Π6- 

ΤᾺ] τῦ]6, “σπεύδειν εεὺ ζοδίϊπανγο (68 

ὑθιηρο 6), σπουδάζειν ῬΥὴὺΡΟΥΑΊ, ἰ.6. [685- 

ἰμαμῦον οὖ βϑάυ]ο δ᾽ϊαυϊα ἴδοθιο, 

Τιύτα. ϑψηοι. τ. Ρ. 100. «Αοοογαϊηῃρ' 

το Ῥούύ, δέψην. Π᾽ογϑοῖι. Ν᾿ Ϊ. τ. Ρ. 230, 
6Π6 Τα παδτηθηΐδὶ 1468, οἵἩἨ ὈΟΪΠ ψΘΓῸΒ 15 

ΡΥΘΙΊΘΓΟ, ̓  “ΡΥ βδαγθ.᾿ Οἱ {Π6 βύσοηοίῃ- 

Θηθα νον] (συλα),566 1) οΠΑ}.15. Ογαίψί. 

Ὁ ΦΏΒ. ταχέως] Μοτγα [ὈΠ]Ὺ 

ΘΧΡΙ δἰ Π6α ἴῃ νϑῦ. 21, πρὸ χειμῶνος. Τῦ 

15. ΒΙ ποι] ὑπαῦ 50. 1πίθ]]Πσθηῦ ὃ οΟτη- 

τηθηὐαῦον 85 1)6 ὟΥ. βου! τϑργθβθηῦ 

ὑπ|5. Ἰηνιθαύϊοι ἃ5. ὕπ6 ηναΐη οὈ]θοὺ οἵ 

{π6 Ιοὐύοιν (1 γυϊοῖί, ὃ. 3); Βύγον {Π6 

ΒΟΙθπηη ἃηα }γ70ρἼοὐϊο νγατυιῖποβ οὐ ὑ}16 

Ῥγθνίουβ οπαρύουβ οδπποῦ Θ᾽ ΤΠΘΙΘΪΥ 

“οὈΙύου αϊοῦδ.᾽ 

το. Δημᾶς] Μοπύϊοποα ἢ δύ 
Τιαῖοο (0 0]. ἵν. 14) ἃ. Βοπάϊηρ' βα[ιίῶ- 

ἀἰομβ ὕο ὕπ6 ΟΟΙ]οπβίδηβ, δηα νυ ὑπ6 

ΒδΙηΘ ουδηρο δῦ δηἃ ΟὔΠΘΙΒ ἃ5 ἃ σὺυν- 

εργός (ΡΒΊ]ΘΙα., 24). Μουνηα] ἃπά 

ὉΠΙΠΘΠΪΥ͂ ἃ5 Ὁπ οΘοπάποῦ οἵ Τ)6πηδ5. 18 

ΠοΥΘ ἀοβουὶ θα ἴο 6, ὕΠ 616 βθϑῖηὴβ ΠῸ 

7α8ὺ τϑᾶβοι ἴον βου ὈΪηρ ὕο Πἴτη αὐύον 

10ὃ 

Σ᾽ πούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως. 9 

Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν, ἀγαπήσας 10 
δ “ 4“ ἢ ’ 9 

τον νὺυν αἰῶνα, Και ἐπορεύθη εἰς Θεσσα- 

δροβίαϑυ (Ερίρῃ. 17». 4τ. 6); μα οἵδ 

0π6 Αροβύϊθ ἴῃ δἷ5 ὑγῖα]β πα βα τ ηρ 5 

(ἐγκατέλιπεν) Ὀθοαυβα πα Ἰονϑα βαΐϑίν 

δια 88 δηα ὑπ6 ἢΠθούϊηρ' Ῥ]βᾶβιιγθϑ οὗ 

{π15 σου] (τὸν νῦν αἰώνα), πᾶ πα 

ποῦ {π6 Ομγιβυϊδπι ἑουυϊθαθ [0 586 

{18 ἀδηροιβ, οὐ ὑπ6 Ομτϊδύϊδη Ἰονθ ἴο 

ταϊηἰβύθι ὕο ὑπΠ6 5. θυ ηρ8, οὗ [Π|6 ΠΘΔΙ]Υ͂ 

ἀοβοϊαύθ Αροβθ]θ; τῆς ἀνέσεως ἐρασθείς, 

τοῦ ἀκινδύνου καὶ τοῦ ἀσφαλοῦς, μᾶλ- 

λον εἵλετο οἴκοι τρυφᾶν ἢ μετ᾽ ἐμοῦ 

ταλαιπωρεῖσθαι καὶ συνδιαφέρειν μοι 

τοὺς παρόντας κινδύνους, ΟἾΓΥ5. ; 566 

ΜοβΒοῖμι, α6 Ποῦ. ΟΠ »15έ. ὃ ὅο, Ὀ. 174» 

δηα οοτηρ. ΤΆγ]ον, Ζ)οί. Ζ)υῦ. τ. 2. 5. 

10, ἍἼΟ ΠΟΥΥΘΥΘΥ ΤηΔ 68 ὑΠ6 5ΙΠΡΊΪΆΣ 

τηϊβύακθ οἵ δββουυθϊηρ (7) 0ην ΟΟ]. δπὰ 

ῬΆΙ]61η.) ὑπαῦ Τοιπαβ σούτπσπθα ἕο [15 

ἀαΐγ. ΤῊΒ πᾶπιθ 15 ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἃ 5οτῦ- 

Θηθα ἔοττη οἵ ΤΠ) πη θύγ5 ; ΘΟ ρ. ΠΟΙ, 

ΕἸΤΒ. 5. ν. ΟἹ. τ. Ρ. 264. 

ἐγκατέλιπεν] “70γ8οοῖ,᾽ “ ἀθτοϊβα υἱῦ,᾽ 

ψαϊο. (οοα4.), ΟἸάΓοσι. ΤῊ οοταροιπά 

ΦΌΤΤΩ 566 ΠῚ5 ΠΘΓΘ ὕο ἱπΠΊΡ]Ὺ Ἰθανίπρ θ6- 

μπᾶ ἐν 8. ὑοῦ ]ο5 ἅμα ἀἰΔΠΡῸΙΒ ; 

ΘΟΙΏΡ. γοΥ, τό, 2 Οὐογ. ἵν. 9, ἃ 68ρ. 
ῬΙαῦο, ϑγηι». Ῥ. 179 Δ, ἐγκαταλιπεῖν... 

ἢ μὴ βοηθῆσαι ΤῊ]5 

τηθδηΐηρ που ν τ τητιϑῦ ποῦ δἰ νγαυβ. Ὀ6 

ῬΥΘΗΒΘά, ἃ5 ὕΠ6ΓΘ ΓΒ ΒΘΥ̓ΘΓΆΪ Ἰηδύϑποα8, 

65Ρ. ἴπ Ἰαύου. Οσθθῖκ, ἴπ νυ Β] 0 ἐγκαταλ. 

ΒΘΘΙΏΒ ΒΟΔΡΌΘΙΥ ΟἸΠ σοῦ ἔγοιη καταλ. : 

866 ΕΠ]Θπαῦ οα Αὐτίδῃ, 4 ἰθχ. Τ. 20. 6, 

Ῥ. τοο. ΤΠι6 τϑδάϊηρ' ἐγκατάλειπεν 15 

δαορύθα Ὀγ 7Ἴδολ.. (64. 7) ψῖπ ΑΟΠ5 

Ὁ» ἜΣ ΕΟΤ,,--ϑύροπρ ἀποῖδ] δαὐπουϊγ. 
ΤῊ6 ᾿ὐαοίϑπη (ει ἴο 1 ε,) ἐὔ6.) πονγθνον 

ὑμπαῦ 15. ἴοα πα ονθὴ ἴῃ {π6 ὙΘΓΥῪ Ρεβὺ 

ΜΘ. τϑπάθυβ 1 ἀου θα] Ὑνμ Ποὺ {Π|6 

ΒΆΤΩΘ ὕθη868 15 ποῦ ἱπύθμ664, Μ᾽ ΠΙΟΠΘνο 

τϑδάϊηρ 6 δάορίθα : 566 νοι. 13, τύ, 

20, ΤΊ. 1. 5; δα ΤΊΒΟἢ. “γοίογοηυ. Ὁ. 

ΧΧΧΥΙ͂Ι. (64, 7). 

ἀγαπήσας] “Λαυΐη ἰουοα,, 50. “δε- 

κινδυνεύοντι. 
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λονίκην, Κρήσκης εἰς ΤΓαλατίαν, ΤΠ τος εἰς Δαλματίαν: 

11 (Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε 

11. ἄγε] ὅο ΟΕ ΕΟ ΚΙ Δὲ ; τηοϑῦ τη885. ; 

Παοΐμηι. 6. τηδῇ., Τγογάϑιν., Πιίδον, ὅπ ΔΡΡΥ. ἸΠ1εδύηῳ.). 

ΟἾγυ8., 8]. ((γήλοβῦ., ϑομοῖίξ, 

ΤῊ δου. ἄγαγε 15 

δὐἀορίεα Υ ΤΊδολ. (64. 1, 2, 7) οα΄. ὑμ8. Δυῦμουν οὗ Α ; Βοτὴβ τη88.; ΤῊθοά., 

Τδτη. (αοΐνην. 6α. 5Βύθσθού., ( ζ}.). Τῦ ννοι]α βοὴ πονγθνοῖ ὑπαῦ {115 15 Ἰη58 ἔΠοϊθαῦ 

Δα ΠΟΥ ἴον. ὅπ οἤδησθ, ἃ ὑπαὺ Ζιαοίνηι. νυὰ8 τἱρλῦ ἴῃ {Ππ6 αἱθογαύϊουι δα ορύθα 

ἴῃ ΠῚΒ ἸΔῈ βαϊςΊοη. 

ὁατι86 6 ἰουεί :᾽ ΔΡΡΑΙΘΕΝΙΥ ταῦμον ἃ 

οδτιβα} (οοπιρ. Ποπα]άβ. 67. ὃ 6τ0) 

ὑπᾶπι ἃ Φθιηρουδὶ π88 οἵἨ ὑπ6 ρυίοῖριθ; 

1185 Ιου οἵ Ὁπ6 ὑγου]ὰ σᾶϑ [Π6 οϑιιβθ οὗ 

115 Ἰθανίηρ. ΤΟΥ͂Θ 5. ΔΡΡΑΤΘΏΥ ἃ 

οοπὐγαβὺ θϑύνγθθῃ {Π|5 οἴδτιβθ ἀπα ἠγα- 

πηκόσιν τὴν ἐπιῴ., γεΥ. 8; “Ἰποὐποβαμπῃ 

Δη πούοπ,᾽ ΒΘπρ', οὐ ν 6}. ὃ. 

τὸν νῦν αἰῶνα) “ἐλο γγ6ϑο))ὲ αὐογα," 

ἐὍΠ6. ῥγθβϑηῦ (6 ν}1) ὁοστβο οἵ ὑμίηρβ.᾽ 

πη {88 πηθδηΐηρ οἵ αἰών, 566. πούββ ον 

ὥρἢ. ἢ. 2. ἜΒεβιάθ {Ππ8 τϑριϊαν ὕθια- 

ῬΟΓΆ] τηθϑηϊηρ [ΞΎΤ. Ἰσι Ἰκοδ α] 

Ὑ ΒΙΘῊ 15. ΔΙΥΤΑΥ 5 ἸΠΟΥΘ ΟΥ' 1655 Δρραγθηῦ 

ἴπ ὑπ6 ψογά, δ. θὔμῖοαὶ τηθϑηΐπρ' (88 

ΠΘΓΘ) ΤηΔῪ οἴύθη Ὀ6 ὑγϑοθα : 566 Τίθα85, 

Τλδοῖ. Οἠ γί. τν. 2ο, Κ᾿ ΟἹ. 11. Ῥ. 228. 

Θεσσαλονίκην] ῬεΥπᾶρ5 [ἷ58. ΠοΙηΘ; 

εἵλετο οἴκοι τρυφᾶν, ΟἾτγ5. ΕῸΓΡ 81 

δοοοσπῦ ΟΥ̓́ΌΠ115 Ὑγθϑ! ΠΥ ΟἸΌΥ, 586 πούεϑ 

οὐ τ 1Π,688. 1. τ. ἘΚ ρήσκης] 

ΟΥ̓ Οὐθβοθπβ ποὐπῖηρ 15. πον ; Π6 

δοοοπηΐβ οἵ Ὠ15 πανῖηρ' ὈΘ6 ἢ ἃ ῬΥΘΔΟΠΘΙ 

ἴῃ Οἰ]αύϊῳ ((οηϑέ. 4 ροϑβέ, τι. 46, ΝοΙ]. 

1. Ῥ.- 385, 6α. Οοὔ.) οὐ ἴῃ δ] ( Ρ]ρΡ}.), 

δα Πανίπρ ουπ θα ὑπθ οματο οἵ 

ὙΊΒΠΠΘ, ΔΘ ΤΊΘΓΘ ΒΡ ΘΠ ΠΔΙῪ Ο]ΟΒ565 ΟἿ 

815. ρᾶββαρθ. ΤΠ6 τϑδάϊηρ Ταλλίαν 

[Ονὲ ; 5 τη85.; Ατηϊθ.1, ΖΡ η.- Ποιη. ; Ἐπι- 

560., ΤΠποοα.-Μορ5., Ερίρηδη., Ἡ]δγ.] 

15 ῬΤΟΌΔΌΙΥ ἀπο ἰο ὕπ686 ουγγθηῦ ὑγδα!]- 

108. Δαλματίαν) Α ρει 

οἵ ΠΙγγῖω οαν ὑπ θαβύβθυῃ οοαϑύ οἵ [Π6 

Ααγϊαύϊο, Ἰγηρ' Βου - Θαϑῦ οἵ ΓΙΌ ΓηΪδ, 

Πα τηϑίη]Υ Ὀουπαᾶθα Ὀγ ὑπ ΒΘΌΙ 

Μοπῦύεββ οα ὅπ ποῦῦϊ ἃπαὰ {Π6 Εἶνον 

Τοεῖπυ8 ὕο {Π6 ϑαϑῦ: ὑπ 6 Ῥυϊποῖρα] οἱ 185 

Ὑ6γῸ ϑδίοπδ οα ὕπ8 οοδϑὺ, δα Νῶδ- 

τοπῶ 8 Π100168 ᾿πΠ]δ Πα ; οΘοπρ. ῬΊ]1η. ἢ 8. 

ΜΝαΐ. ττι. χύ, (Β!]αυῖτιβ, Δ᾽ούϊέ. 1}. τι. 

8, ΝΟ]. 1. Ρ. ύτ4, ἃπὰ ΠοτΡῖσθν, Α {. 

Οδογγ. ὃ 121, ΔΝ ΟἹ. 111. Ῥ.- 838. 

11-. «Λουκᾶς] Οὐρ. ΟὉ]. ᾿ν. 14, 

ῬΆΏΠ]ΘΙη. 24; ὕμ δνδηρθ!ὶδῦ δοσοχηρᾶ- 

πἰθα δῦ Ῥδαϊ ὁ ἰχ18 Βθοοπα τη ΒΒ 0- 

ΘΙΡῪΥ͂ ἸΟΌΤΠΘΥ (Δοἵβ χνῖ. 10), ἀραῖπι, ἴπ 

118. ὑμῖν ἸΟΌΤΠΘΥ, σῸ6Ρ. νι Πίτη ἴο 

Αι (0. χχ. 6) δπα «ϑγιβαίθι (οἢ. 

χχί, [5), 86 15. ΜΠ Ὠΐτη ἀασίηρ᾽ [115 

ΟδΡυϊνγ οὖ Ομβᾶσθα (οἢ. χχῖν. 23 

ΘΟ ΥΙἢ Ὁ. χχνῖϊ. 1) ἃπα ΠῚ5 

Ετϑῦ οαρυϊν!ῦν οὖ Βοτη6 (οἷν. χαν]]. 106). 

ΟΥ̓ {Π6 ἰαὔϑι ᾿ἰϑύουυ οὐ δῦ ΤὰΚ6 πὸ- 

ὑπ|πρ' οου θα 15 ΚΉΠΟΥ ; ΘΟΟΘΟΥΠΪηρ' ὕο 

ἘρΙρμαπΐαβ (Πῶν. 11. τι), ἢ 18 βαϊὰ 

ἴο ᾿ᾶνϑ ργθδοπθα θυ ποῖρϑ}}Υ ἴπ δα] ; 

5866 Ὑγ πον,  77.8. 85. ν. ΝΟ]. 11. Ρ. 38» 

ΘΠ ΘΟΤῚΡ. ὉΠπθ τηοάθυη ΘΟΠ ΙΠπδΌ]0 ἢ. 

οὔ [886 4εἰω ϑαποί. (Οοὐν. 18), ΝΟ. νιττι, 

Ῥ- 295 Ξαά. Τὴθ ΠᾶΤὴΘ 18 ῬΤΟΌΔΟΙΥ ἃ 

οοπύτγδούοη οὗ Λουκανός, δια 15 5αϊὰ ἴο 

᾿παϊοαῦθ ὑπαῦ ᾿6 νγὰβ δἰ ὕπο. ἃ 5] ν8 οὗ 

ὦ “Ἰἰυδεῦτϑ ;᾿ 5686 ΤΟ ΘοἸκ 5. ΔΕ 1016. ΟἹ. 

Βα δύδδν 85 ἴῃ -ἂς, ἴπ ΟΕ. Α παϊοοία 

Ὑγύ: ΝΟΙΪ- τι- ἢ: 17 Βη- 

Μάρκον] Τμ6 Ἐνδηρο] δῦ δύ Μαις 

γγὰ8Β ΘΟ τ ὑθα ΦΡΡΥ. ὈΥ δύ Ῥεύδγ (τ Ῥϑῦ. 

ν. 13); Π6 Πονθνον δοοοιηρδηῖθα δύ 

Ῥδα] δηα [185 ἀνεψιὸς δύ Βαγμδθδβ ((ο]. 

ἵν. 10) οῃ ὕΠποὶν ἢγϑὺ τη βθ ΟΠΔΓῪ 0αγ- 

ΠΟΥ͂ (Δοὔβ χἱ]. 25), θαύὺ ἀδρατγίθα ἔγοιη 

ὑβοιὴ (οἢ. χν. 38) ἃπαὶ νγὰβ. ὕπ6 οϑιβθ 

οὗ ὑπ ἀἰββθηβίοι θθύνγθθη ὑΠ 6 Αροβίϊθ 

δ δῦ ΒαγπαθὰΒ (νου. 30). δ ννὰβϑ 

δισδῖη Ὑγιῦ δῦ Ῥδα] ((Ὁ]. ἵν. το), πὰ 
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ν “- , ’ , 1] ’ 
μετα σεαυτου" ἔστιν γὰρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν. 

ΤΠ ύνικον δὲ ἀπέστειλα εἰς φεσον. χ 

ἸαϑΌ]υ 15 ἤθτθ ἰην θα ὕο σϑίαση ἴο Πΐιη, 

Πανῖηρ Ὀθοπ ἃ 5ῃουῦ {{Ππ|6 Ῥγυ]Ο 5] Υ 

(ἢ νϑ δᾷάορῦ Α.Ὁ. 65---7 85. ὑπ8 ρτο- 

ῬΩὉΙΘ ἀαίβ οὗ τ Ῥοί.) ψῖῃ δῦ Ῥείον 

(τ Ῥοῦύ. ν. 13). Οἱ 15 αἴθε. μίβίουυ 

πΟὐΠπρ' οουύαΐῃ ἴθ Κποντῃ ; ὑΠ6 πιοϑὺ 

Θαντθηῦ γι 010) ἀβϑίσπβ Ὠ15 Ἰαδοϑὺ ἴὼ- 

Ῥοαγβίο πσγρῦ ἃπα ΑἸοχαπάνϊα, ΕἸ ρΊρῃ. 

«Πα. τα.; Θοτηρ. «4 οἰ ϑαγοί. (Α ΡΥ] 25) 

ΤΟΙ. ΤΠ ἢ. 525:1- ἀναλαβών] 
“Λαυύηρ ἑωΐογυ (ἐ0 ἐΠι66) 3 ἴῃ {π6 ρ16- 

βϑηῃῦ π86 οὗ {Π15 Θοιῃ ρου {Π 8 ῬΥΪΤΩΔΥΥ͂ 

Ἰοοα] ἔοτοθ οὗ ἀνὰ (ποτ οἸΘΆΥΥ 566 ἢ 

ἜΡΗ. νἱ. 13, 16) ἴ5. ϑοτηθυγῃῦ οὈϑοιγθα 

(οοιηρ. ἀναδιδόν αι), ὑποιιρῊ 5011} ποῦ ὕο 

θ6 ΠΟΥ ραββθα οὐ ; ΤΊ ΠΟΥ ΠΥ νὰ 

ἴο ἴθ ἕο ᾿ὐηιδεί 7 ἃ 5. ἃ Θοτηρϑηΐοη {18 

Θνδηρ ἰδ ; 586 ΥΊΠου, ὅδ Κενὺ. (ὐηι. 

Ἐλ56. Π1. Ρ. 1, ὙΠΟ ΨΘΓΥ͂ ΟἸΘΑΓ]Υ ἀΘ ΠΤ 685 

ὍΠ6 ὕνγο τ.ι5688 οὗἨ {Π15 ῬΤῈρ. 'π Θοτηρο- 

βΒιοη, (α) {π6 ἀϑὰδ] ῬΠΥ 5108] 56Π868 ; 

(ὁ) ὅπ6 ἀεγιναῦϊνθ 858Πη56, Ἰηνοϊ νἱηρ ὑΠ8 

1465 οὗ γεένιγ}ν οΥ γερείίτοη. 

εὔχρηστος] ΄“56)"υἱοοαὐϊ6,, οἷν. 1ϊ. 21; 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ, ἃ5 ατοῦ. Βαροδβίβ, οα δοοοιηῦ 

οὗ μῖ5 Κπονίθασθ οὐ Τιαύϊη ; ὑπουρἢ 

ΤΊΟΓΘ ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἴῃ τϑίθγθποθ ἴο δβϑίϑῦ- 

8.Π06 ἴῃ Ῥγθϑομῖηρ' ὕπΠ6 ΟΌΒΡΘΕΙ ; εἰς τὴν 

διακονίαν τοῦ εὐαγγελίου" καὶ γὰρ ἐν 

δεσμοῖς ὧν οὐκ ἔληγε [Παῦλος] κη- 

ρύττων, ΟἾγγ5. Τὴ ὑτδηβαὐϊοη οὗ 

Αὐτ. “[ῸΡ ἐΐι6 τηϊηἰδύργ᾽ (οὈ]θούεα ἴο 

Ὅγ ΟΟΠΥ}0.) τᾶ ὕΠππ8 Ρ6 ἀθίθη θά : {116 

οἱηϊδδίομ. οὗ {Ππ6 αὐτὸ. (αὔξοι. ὑπ6 Ῥυθρ.) 

οἵ οουγθα οδιβίηρ πὸ αἰ ΠΠΟΌΪ]ΟΥ ; 586 

ὙΊμοΥ, ΟἿ. ὃ 19. 2, Ρ. 114. Οπ {6 

ὙγΠ016 ΠΟΥ ΘΥ ΟῚ 1Ὁ 15 ΡΟΥΘ ΡΒ ΤηΟ18 οχϑοῦ 

ο τοῦδ ἃ πϑαῦγα! ὑγδηβ᾽αὐϊοιι “ 701" 

ηυϊηυϊδέογήηγ,᾽ σ Ὀ1Οἢ, 116 1τὖ ἀοο5. ποῦ 

Θχοϊαθ οὔθι ΒΘυ 1065, ΤΠ 5011] Ἰθαν 

{πὸ ἰάθῶ οὗ ὑπ8 εὐαγγελικὴ διακονία 

αὶ γ Ῥγουηϊπηθηῦ, 

12. Τύχικον δέ] “ δυΐέ Τροϊιίοιιϑ ,᾿ 

ὑπ|6 δὲ ΔΡΌΘΔΓΒ ο Τοίϑν ο ἃ βιιρρσθββεὰ 

ὑπουρμῦ; ποῦ ΠΟΥΘΥΘΓ ἴο ὁΠ8 δ8ὰρ- 

ν , 12 
Πὸν φελόνην 13 

δεβίθα Ὀγ {Π6 ἢνβῦ ΤυθιηθῈ Ὁ οὗ Ὑ6Γ. 11 

(νΊθβθιοσ, Ολγοποῖ. Ρ. 458), θαΐ, 88 

0Π8 τηοΓ6 ἱπητη θα ϊαύθ σοπίθχὺ ΒΘΘΙῚΒ ἰῸ 

ΤΘασΐτΘ, ὈΥ ὕπ86 ὀοποϊπαϊησ' ῬοΡ]0Π, 

εὔχρηστος κιτ.Δ. ; “Ὀγπρ' ΜΙΑτς, 1 πθρα 

Οη6 ΜῈΟ 15 εὔχρ.; 1 δά ὁπ8 ἴῃ ΤΎΟΘΙΪ- 

οὐ (ΕΡΕ.. νἱ. 21), διυέ Π6 15. βΡομ)6.᾽ Οπἡ 

ὕΠ6 δοσοηῦ, 566 ὙΥΙΠ6Γ, (7. ὃ 6, Ρ. 40. 

ΤἼῊΘ ΟΠΡΟΠΟΪΟΡῪ 18 πο ποῦ ψιυπουῦ 

αππουμγ. Τγομίοιβ, ΠΟ ττὰθ ψ] ἢ 

{Π6 Αροβύϊθ οὐ [ὶβ ὑμὶν τη Ἰβϑί ΠΑΡ Ὺ 

7ουν ΠΟΥ, πα ννϑηῦ Ὀθίοσθ πίτη ὑο ΤΊοδ5 

(Δ οἱβ χχ. 5); 15 τηθηθοπβα (Ερῃ. νἱ. 21, 

Οὐ]. ἴν. 7) ἃ5. βαπῦ Ὀγ δῦ Ῥδαὰ] ᾿ῃὔο Α 818, 

ἴο σοτηΐονῦ ὑπ6 Πθᾶγίβ οὗ 5 οοῃνοσίβ. 

Νοῦν ἃ5 {πὸ Ἐρρ. ἴο {π86 ἘΡἢ. δπὰ Οο- 

1055. οδηπιοῦ ΨΥ] ΔΗΥ͂ ΠΟΥ οὗἨ τϑββοι 

6 ἀββϑιπη6α 85. σομ θη ρουδηθοῖβ ΜΙ 

ὑπ ργθϑθῃΐ Εἰρ., νγ8 πυαϑῦ ἀββατηθ ὑμαῦ 

{Π15 νγᾶβ ἃ ΒΘοο μα τηϊββίοῃ ὅο ΕἸΡΗΘβι8, 

0π6 οὈ͵]εθοῦ οὐ ψ ΒΟ Πονθγον 15. πη- 

Κπονη. Τὴ ἢνβῦ τη Ἰββῖοη. ὕοοΚ ΡΪδοθ 

ἀασίηρ᾽ ὑπ ΑΡΟΒΌ]6᾽8 ἢγϑὺ οωρυϊνιυν αὖ 

ΟΠ ; {μ15, 1 σου] βθϑπλ, ὑδῖκο5 

Ῥίδοθ δὖ ἃ βεθοηκί ἃπα ἢμπ8] οαρυϊν ὑγ. 

Ὑγὸ ὕμυ8 δ ἴοσ συδηθθα ὑπῶὺ {π6 

ἈΡοβύ]8. νγὰβ ἔϊυΐοο ἴῃ ῬΥΊΒοη αὖ ΠΕ ΟΠ]6. 

Ὑυτποῦῦ Θηὐθγίπρ' ἰηΐο ἃ ἀἸβοιιββίοπ 

ὙΠΟ ἢ νου] ονθυβύθρ ὑπ6 Ἰ1πηϊὺ5. οὗ 

08:18. Θοτητηθη δῦ, Ὁ ΤηΔῪ ὈΘ ΘποΟΙΡἢ 

ἴο τϑιηδιῖ ὑπαῦ ὑΠοιιρ} ἀθηϊθα Ὀγ ΝΥ 16- 

5616 ((ἰλγοηοῖ, Ὁ. 472 54.), δπᾶ ναῦ 

ἀου ὈὑΓῪ πούϊοθα Ὁ ὙΥπαν, ΜΓ. 

ὙΟ]. τι. Ρ- 220 (84. 3), ἐπ ἃποϊθηὺ ορὶ- 

Ὡΐοη Οἵ ῷ Βθοοπα ᾿πηρυ]βοητηθηῦ (Εἰ α560. 

δέ. τι. 22) 15 1 ΒΌ0 ἢ! ρογθοῦ ΠΔΙΤΩΟΠΥ͂ 

ἢ ὑπ6 πούϊοοβ ἴῃ ὕπεβθ Ερρ., δπὰ 

188, ὕο 580 ὉΠ6 ἰθαβῦ, Β 0 ἢ σον} ρίαιν- 

δϑύῤί6 οχύθγ δ] διρυχηθηΐβ ἴῃ 15 ἴα- 

νοῦ, ὑπαῦ 1ῦ ΒΘΘΙη5 501}] ὕο Ὅ6 ὈΥ ἴα ὑπ 6 

τηοβῦ δα 5 δούουυ οἵ 811 ὑΠ6 Ὠυ ρούμι 6β65 

ὑπῶῦ αν ἃ5. γϑὺ Ῥβθὴ δάνδποβα ; 5680 

ΞΡ. Νϑαηάορν, διίαγιάϊη, οι. χ, οἱ. τ. 

Ῥ. 331 5α. (Βο!), Ὑν1οβίηροσ, εεηζοϊέ. 

8.7) Β' 516: εἰς Ἔφεσον] 



108 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΒΡ. 

ἦν» πῦλαπποι» ὧν Τρωάδι παρὰ ἹΚΚάρπῳ ἐρχόμενος φέρε, 

14 καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβράνας. ᾿Αλέξανδρος ὁ 

ΤΉ658 νου β μὰν Ὀθθῃτιυσθα ὃν ΤΠ]θοά. 

δα 1)6 ὙΥ. δ5. δΔῆουαϊπρ ἃ πἰπὺ ὑπὰῦ 

ΤΙππούμν τγὰβ ποὺ ὕπο αὖ Τρ 6θ85 ; 

ΘΟΡ. ΤΊ. 11]. 12, πρὸς σέ. ΤΠ 15 

Ῥουπρ5 ἀουθύϊα]; οοτηρ. Υ̓Ίθβεῖου, 

ΟἸηοηοῖ. ν. 462. Τμῖθ Ἰαὐει. νυϊθεν 

ὑαϊτῖηρ' ἀπέστειλα ΔΒ δ ΘΡΙΒὑΟἸΑΥΥ͂ ΔΟΥ. 

ΘΟΠΟΘῖν 5 ὑμαὺ ΤγοΠ.. νγὰβ ὑπ6 Ὀθασον οὗ 

{18 Ἰουθου (566 Ολγοηοῖ. Ρ. 428); ὑ1Π15 

ΘΔ 15. ΘΡῪ ἀουθύξα], ἃ πα 15 ᾿ῃ ΤΥ 

Τϑϑρθοίβ ἃ ΨΘΡῪ πηβα βδούουΥ ὮΥρο- 

ὑπεβῖβ. [οθ5 πονθυθν ὑπ ᾿δηοταρθ 

ὙΠΟ] ΤΟΥ Ια ὑπ6 οοπ͵θοῦατα ὑπαῦ ΤῪ- 

ΘΒ οιι5 νγὰβ ὕΠ6 ὈΘΆΓΘΙ οὗ ὕΠ6 Π78δὲ δρὶ- 

5016 8 Τὸ Πδ5 Ῥ66ῃ ἔγθαπιβΠΌ]Υ γϑυπδυκοα 

ἴῃ ὕΠ686 πούθϑ ὑπαὺ {116 Πυϑὺ ἘΠ. 566 ΠῚΒ 

ἴο πᾶνϑ βθθη υγυϊίθῃ αὖ πὸ συθαῦ α15- 

ἴδηοθ οὗἉ {1π|6 ἴγοτα {Ππ6 ββοοπα, 

13. Τὸν φελόνην] “716 οἱοἶτο,᾽ ΑΌΡΗ,, 

“ΡΘῃσΪδτη,᾿ ν α]ρ., “δῖ α],᾽ ΟΌΊΠ.,---ἃ 

Ἰοπρ,, ὑπῖοὶς, δ ηα ἈΡΡΥ. 516 θνθ]θϑβ οἷο κο, 

Ὑ]. ΟἿΪῪ δ ΟρΘηΐηρ ἴον ὑμθ [ιοδί, 

ΙΌ, 7) γοέ, Ζηϊίη. 5.0. ; φελόνην ἐν- 

ταῦθα τὸ ἱμάτιον λέγει: τινὲς δέ [ὅγγ., 

1.1 φασι τὸ γλωσσόκομον ἔνθα τὰ βι- 

βλία ἔκειτο, ΟἸγυ5. ΤΉΘΓΘ ΞΘΘΙῚΒ ΠῸ 

ΤΘΆΒΟΠ ἴο ἀδρατὺ ἔγομη {π6 ἕουτηθι 84 

ΒΔ] Β6Π86 ; ὕΠ6 5Θοομα ᾿ΠΕΘΥΡΓ. δο- 

[]οϑα Ὅν ΟἾνΥΒ., “οδ58. ἴου": ψυυη0 85 

(ᾳᾳ 3 Δ Δα. ὅγτ., ὙΥΊΘβθίθν, Ολγο- 

ηοῖ. Ῥ. 423), ΜΒ ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ΟἾΪΥ 8 

ἸηύθιΡυ. βιισοθϑίθα. Ὁ {Π6 σομπθσχίοῃ, 

δ ὈΥ ὑπ Ὁποιρηῦ ὑπαῦὺ ἐῃ6 ΑΡοβϑί!β 

σγουἹα ποὺ πᾶν θ6θη {Π| 6 ]Υ ὕο τηθηύϊοι 

Δ ΔΡΌ]016 50 ΘοΙηρδγα νον τπιηϊτηροῦῦ- 

ϑηῦ δἃ5. ἃ ΟΪοΙτθ, 6β5Ρ. θη πθϑ [5 

ἀθαΐῃ. Οπθ σθᾶϑοι δὖ ΠΥ ταῦθ 566 ΠῚ5 

Βυρσοπίθα Ὀγ πρὸ χειμῶνος, ΨΘΥ. 21. 

ΤῊΘ ψογὰ 15 Ἰουπα ἢ ΞΘνΘΓΆ] οΟὐΠῸΥ 

Ῥᾶβδαρ65, 6. “. ῬΟ]], Οποηιαδβί. Ὑ1|, 65, 

ΑἸΠΘη. “2 ορτυ. τ|1. Ρ. 97, Αὐτίϑη, “ρίοί. 

ΙΝ. 8; 566 ἃἷβὸ δυίΐίοθυ, 7 68βαιι)". 5. ν. 

ΟΪ. 11. Ρ. 1422, ΨὝὴΟ Πονγανον, ψἹ 

Ὀπῦ 10016 ροῦν, Βθθπ5. ὕο δάνο- 

οδΐβ ἔιυο ἴουτηϑ, φαινόλης ἃπα φελόνης 

(οοιηρ. Ηδβγο.) ἀθυϊνίηρ ΔΡΡΥ. ὕπ6 

ΤΌΤΙΩΘΥ ἔγομη φαίνω ἃπα π6 βθοοπά 

ἔγοιη φελλός, “}6]115.. ΤΟ 15. ἴη- 

ἀθοᾷ δὲ δἰμηοϑῦ ΟΡ  θ5. ΘΟ ΒΟ η 

δηΊΟΠρ ὕπ6 ΟὙὐθοὶς ἸΟΧΙ ΟΡ  ΡΠΘΥΒ. ΟῊ 

{815 νοτα οὐ γον δ, βοῖηθ τηϑκίηρ' φαι- 

λώνης (5 α14.), Αἰτ0ϑΡ φελόνης (Βέψηι. 7.) 

ἴο 6 ὑπ6 γλωσσόκομον, ἃπ4 φαινόλης 

(Ξ14.}, οὐ γοὺ ἀσαΐῃη φενόλης (514.), 
ἴο 6 ὑπ8 οἱοῖϑ. πη {π6 ψΠο]6, τὖ 

ΒΘΘΠῚΒ ῬΓΌΡΔ]6 ὑπαῦ ὕπ6 ὑγθ [ΌυΤὴ 15 

φαινόλης, ἅτ ὑπδὺ 1 15 ἀθυῖνθα ἵτοσα 

π6 Τιαὐῦϊπ “ρπυϊα᾽ (Ποῦ ἃ. Ῥᾶ]ιη, 

7],ρα. 8. ν.), ποὺ γνἱοθ νϑυβᾶ, 85. ἴῃ Κ᾽ οβϑ» 

Μέμψηνοί. 5.ν. ἬΓογ 7 βοΐ. τσ] θα ορίβ 

{Π6 οὐὙΠΟΡΤΆΡΩΥ ᾿ϑϑὺ βιρρογίβα ὈΥ 

ΜΆ. δυύπουϊῦνγ. ΠῸΣ Πιυύποῦ ᾿πουτηἃ- 

ὑϊοη, 566 ὑπ6 ἀϊδββογύαθοη “ἀθ ΡῬΆΠΠ1Ὸ 

Ῥδαϊ ἡ ἴῃ Οὐ". ϑαον. 68. Ν ΟἹ. τι. Ρ. 

707, Ὁπ6 Βρθοΐδὶ ὑγθαῦϊδβθ οὐ ὑπ “ρῶ- 

πα] Ὁγ ΒΑΡ ΠΟΙ Ιπτι5 ἴῃ Οσεθν 5, 4 γεεΐῳ. 

οην. Ν' ο]. ν1. Ρ. ττόγ 54.» δη4 ὑπ6 πα- 

ΤΊΘΙΟῸΒ ΔΡΟΠΕΒΟΙ]ΟΡΊΟΔΙ τπιούϊοθϑ πα τυ ες, 

ἴῃ ΝΥΟΙ, Οὐ". Ῥ ῖϊ. ἐν ἰοο. 

ἀπέλιπον] Οπ {Ππ|5 γθδάϊηρ' ΘΟΙΏΡ. 
πούθϑ ΟΠ. ΨΘΙ. 10; ᾧπθ δυῦπουιν [ῸΣ 

ἀπέλειπον (17᾽1801]..}ὺ ἸδΘγΘ. 15. ΑΟΠῸΤ,; 

τηοϑῦὺ ΠΊ55.,--- ΘΥἸ 6 η086. ΔΡΡΥ͂. ΒΟΔΙΟΒΙΥ͂ 

Βα Ποϊθηῦ ἴο 1801 ὑπ δαορύϊοῃ οἵ {Π6 

Βουηθυ δῦ ̓ ΠΠΡΙΟ Δ Ό]6 ̓ πηρογἕθοῦ. 

καὶ τὰ βιβλία] Τί δὲ αὐτῷ τῶν βιβλίων 

ἔδει μέλλοντι ἀποδημεῖν προς τὸν Θεόν ; 

καὶ μάλιστα ἔδει, ὥστε αὐτὰ τοῖς πι- 

στοῖς παραθέσθαι, καὶ ἀντὶ τῆς αὐτοῦ 

διδασκαλίας ἔχειν αὐτά, ΟἼἾτγ5. : ΤΠΟΓῈ 

ῬΙΟΡΔΌΪΥ ῬΘΥΠαΡΒ, Ὀοοῖκθ ΘΘΠΘΙΔΙΠΪΥ, 

Ῥα]], ϑογην. Χχν. Ῥ. τδο (Οχῇ. 1844). Τὸ 

15. ΠΟΥΘΥ͂ΘΙ ΠΒΘΙΘΒ5. ὕο οἴιθ88 δῦ δἰ ὑπὸ 

{π6 οομύθηΐβ οἵ {Ππ6 βιβλία, οἵ' {116 τθὰ- 

ΒΟΠ5 ἴῸΥ {Π6 τϑατιοβῦ. 

μάλιστα τὰς μεμβρ.] “ ο5ρεοοίαϊν ἐΐι6 

Φφαγο]υηιολυΐδ ;᾽ 0} ΤΟΥΤΠΘΥ ἡ 6 ̓ 6 ΡΓΟΌΔΙΥ 

ψΥϊ θη. Οἡ ῬΆΡΥΤΒ, ὕπ6 Ἰαύθι οἢ 

Ῥδγολπιθηῦ, “τηθ ὈΓϑιδ ᾿ (ΤΠ ΘΠ ὈΓΊΙΠΩ, 
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’ Α “ 

αλκεὺς πολλὰ μοι κακὰ ἐνεδείξατο' ἀποδώσει αὐτῷ ὁ 
ἐ 

Ά Α “"᾿“ ’ 

Κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν τῷ 

14. ἀποδώσει] 1115 τϑϑαϊηρ' 15 50] ποὺ ἔγθθ ἔγοτη ἀοαθῦ : ὑῃ6 ἰθχὺ 18. 5ιρ- 

Ῥονίθδα ὑγΥὺ ΔΘ Ι ΟΝ; το ππ88.; Αὐρ,., Βοοτῃ., δ αϊρ,; ΟἾτγγβ. (Ογγοθῦ., 

Θολοῖς, Παοίην., 4 ζ|., Ἡ͵ονα8ιν.), δα Ῥϑυμαρ5 15 πονῦ ὅο Ὀ6 Ῥγϑίθουσθα, [Ἷ}η Πα, 

1, 2 ὕδθ Ἰαῦϑσ' δηα ἱποουγθοῦ ἴοστη ἀποδῴη (οοτηρ. ΤοΌ οι, λυ η. Ρ. 345, ϑὕαγ 2, 

εἷο 7) αὶ. Ταοοα, Ῥ. 52) νχὰβ δάορίθα σι 1)5Ε}} (Κὶ -δωει) Τὶ; πηοβῦ πη585.; ΟἸδγόση. 

(Πεο., Τίδο]ι.), αανα Ὁ} 6Π 6 βαρρογῦ οὗ ἐμέογπαΐ, σοπβι ἀϑγαύϊομβ οὗ πὸ 1100]8 νγοῖρῦ : 

566 ποίθϑ. ΤΉΘ856 ΠΟΎΘΥΘΙ ΠΟΥ ΔΡΡΘΆΓ ὕο 6 ἴδιγ]ν οαὐνγεῖσηῃθα Ὀγ ὑΠ6 διποπηῦ 

Οὐ ἀχίογηναί ουϊάθποο (δὲ Ὀθίπρ' δα 6α ὕο ὕπ6 δαῦ που 165 ἴον {π6 δαύιτθ), ἃπὰ ὑΠ 6 

τ δ Ἰπηρ᾽ 15 Ομδηο αἱ ΔΟΘΟΙ ΠΟΥ, 

ΤηΘΙΉ Ὀγϑηδ Οὐ 15); οορ. Ηαρσ, Ζίηϊ, 

0]. 1. 811, Τῦ 15 ποὺ σγ ΠΟΥ πη ργοῦδ- 

Ὁ]6, δ5. ὑπ6 μάλιστα 5ΘοΙη85 ἰο ᾿παϊοοΐα, 

ὑμαῦ ὑπ6 ρδγοῃιηθπῖβ σοῦ Ὑ Ι ]η 98, 

νν ΠΘΌ ΠΟ “Δανθυβαηῖω ᾿ ΟΥ̓ ΟὐπουνΒθ, οὗ 

{Π6 ΑΡοβῦ]8 Π1πη861 ; οοτηρ. Β.]], ϑονηυ. 

ΧΥ͂. Ῥ. 183 56.;--τ-ῶ ΒΟΥΠΊΟΠ Ὑ06}] ἡγουῦ ΠΥ 

οἵ ρουιιϑαὶ. ΟΥἨ ἁ Οδγρυβ πούμϊηρ 18 

Κη, ΠΟΙ οἵ {6 ἸΟΌΤΠΘΥ ὕο ΤΎΊΟΔΒ ; 

τὸ ον θα! ΠΥ οου]α ποῦ ἤᾶνθ Ῥ66π ὑπαῦ 

Τηθη ]οπθα Αοὐβ χχ. 6, ἃ νἱβϑιῦ ψΈΙΟΙ 

ὕοοϊς Ρ]Δ 06 τη. 6 ὕΠπδη 5ὶΧχ γ8 818 θοΐοσθ. 

τ4. ᾿Αλέξανδρος] 866. πούβϑ. ἡ 1 

Τύηυ. 1. 20: γγΥπϑῦμϑυ {118 601] τη Ὑγἃ8Β 

μη αὖ ῬΡἤθβιιβ οὐ ποὺ οδηποὺῦ 6 

ἀθὕθυτηϊηθα ; {Π6 ΤὈΓΙΠΘΥ ΒΡ ΟΒΙΌΙΟΠ 15 

ῬΘΥΠΔΡ5 τηοϑῦ ργοθ Δ ]6: 5686 Δ ΊΘΒ6Ι6υ, 

ΟΠ οηποῖ, Ὁ. 463. πολλὰ 
κι τ. λ.}] “βδλειυο ηι6 ηνιοῖν ἐϊ1 ὑγοαΐ- 

ηυογέ,᾽ “ταυ]ῦω τηΐϊπὶ τηϑ]α οβύθηα!,᾽ 

ΟἸΔτγομ., δ α]ρ. [τη ]ὰ τη1}}1]; ἔθλιψέ 

με διαφόρως, ΟἾγγ8. ΤῈ6 ὑγᾶπ8. “μα 

(Ὁ βοννιι. τη πο 11] γεοίζη ̓  (Ῥ 6116) 15 

ὉΠ ΘΟΘΒΒΌΙΪΥ τοϑύγιοῦθα, δ η4] ὑμπαῦ οὗ 

ΟὐμΥ}., “ Θπατσθα τὴ6 νυ] τητιο ἢ 6ν]] 

1ῃ 5 ἀθοϊαγαύϊομ ̓  ([οσθηβὶο 88 οὗ {Π6 

αοἰδυο), ἴῃ. ἃ ἰσὴ ἄθουθθ ᾿ΠΡΙΟ Δ ]6, 

Τὴ6 “Ἰηὐὔθηβῖνθ᾽᾿ π|144]6 (βΒ66 Κτϊϊρϑν, 

ϑρναοίι. ὃ 52. 8. 55) ἃη4 ποῦβϑ οἷν “ρῆ. 

11. 7) ἐνδείξασθαι, νεῖ ἃ ἀαῦ. ) 6) ϑοη 

'ατιὰ 866. γεῖ, 5. ἔγθααθηῦ ἀθθὰ Ὀθούῃ 

ἴῃ ἃ δορά (6. 9. [Π)ϑπλοβθῃ.} Μ]αϊοπη. 

Ῥ. 87) δπα ἃ δα β5θη86 (ὅη. 1. 15, 

[17}, δα 5665 ΟἰΘΑΥΥ ὕο ρΡοϊπῦ ἴο ὑπθ 

᾿ ΧΙ Οἱ οι. οἵ οὐὐνγατὰ δοῖβ οἵ ἰ] ΣῪ 

δα ΓΟ πρ' ὕο ὑΠ 6 ΔΡοΒ616, 

ἀποδώσει κ.τ.λ.}] “ἐλε Πονά 8]ναἴΐ γ76- 
αὐαγ πὶ αὐοογαΐηῃ 0 ἠδ αὐονῖϑ ;᾽ 

πρόῤῥησίς ἐστιν, οὐκ ἀρά, ΤΠ Θοά., η0 

Βονανον δάορίθ ὑπ τηοτ αἰ Που]ῦ 

τοϑϊηρσ ἀποδῴη. ἔνθ 1ἢ πγ6 δαορύ 

15. Ἰαύθι. υθϑαϊηρ' (566 οὐ. ποῖ) νγ8 

ΤΩΔΥ ΤΊ Ον ἀτρθ ὑπαὺ δύ Ῥϑα] τηϊο 

ῬΙΌΡΘΥΙΥ 5 ὑπαῦ ὁπ 0 Πα 50 

τυ πϑύοο {πὸ οαυβθ οἵ π6 ΟΌΒΡΕΙ 

(τοῖς ἡμετέροις λόγοις, 586 γ6 1. 15), ἃπα 

ὙΠῸ Πα ἃ5 γϑῦ Βῃοννῃ πὸ βυτηρίοιη οἵ 

τϑρθηύαπορ (ὃν καὶ σὺ κ.τ.λ.), τοῦ θ6 

του 6 ΔΟσοΙἸηρ' ἐο ἠὖ8 τὐογῖ8. ΟἹ 

1Π6 Ἰαύθ ἃπαὰ ἱποουγθοὺ ἴογση ἀποδῴη 

ἴον ἀποδοίη, ὁοταρ. ΤιοῦΌθοϊς, άγψη. Ρ. 

345, ϑύαγΖ, ἀ6 7) ͵αϊ. Μαοοά. Ρ. 52. 

15. ὃν καὶ σὺ κ.τ.λ.] “ΟΥ τὐλοην 

αἷο ἐλμοιι αἶδο δειυαλ)ε.᾽ ΤΠϊΒ δάνϊοθ 

ΒΘΘΙῺΒ 0 ΘΟΠ τ ὑΠ6 Βα ρροβι οι ὑπὰὺ 

ΑἸΕΧΘΠΟ νὰ ὕπθπη αὖ Τρ θϑιι (566 

γΘΓ. 14); ὉΠΙΘΒΒ ᾿παθθα νγ8 4150 δαορῦ 

{π6 ποὺ σ6γ} ῬΓΟΌΔΌΙΘ ορίπίοη οἵ 

ΤΠΘοα., πούϊοθα 'π πούθβ 0) ΨῈΥ. 12, 

ὑπὸῦ Τιππούμν νγὰβ ποῦ πον δὺ ΕρΠ6- 
5118, λίαν γὰρ κ.τιλ.] 
“70 ἢ6 γγεαίζῃ αὐἱι]ιδέοος οὐ)" αὐογα8 ,᾽ 

ΤΘΆΒΟ. ΠΥ ΤΊ] Οὕ ΠΥ 5Π οι] Ῥθυνᾶτο οἵ 

ΑἸοχαηάοσυ. Τῇ πῃ ἡμέτεροι λόγοι 

Δ1ὰ46. ὕο ὑπ6 ἀθίθποθ 10. δῦ Ῥδῖ] 

τηϑθ, μα 00 ΑἸοχαπάο ορροβοα 

(866. ΥΊΈβθΙον, Ολγοηοί. Ρ. 404), ΑἸοχ- 

ΔΆΘΔΟΙ τησβῦ θ6 οοποοινϑα (Ἰ ἢ6. σδΠη6 

ΟΥΙΡΊΠΔΙΠΥ ἔγοτη ΕΡΠ65811.8) ὕο Πᾶνθ ῬῸΠπ6 

ἰο Ποτηθ δηα τοῦθ πα ἀσαΐη. Τύ τη δύ 

δ οὈβουνθα πουνθνυθι, ὑπαῦ π6 βύπαϊοα 

οοπμθχίοῃ οὗ {118 οἰαιβθ υἱἱ ὃν καὶ 
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Α 9 , Ἂ ς , Ἁ 7 
τό γὰρ αντεστῆ τοις ημετεροις λόγοις. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β. 

Ἔν τῇ 
’ α) ’ 9 Π ᾿ 5; Α 

πρώτη μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο, ἀλλα 
’ 9 ’ Α 9 - [2 

17 πάντες με ἐγκατελιπον' μὴ αὐτοῖς λογισθείη" ὁ δὲ 
ἌΣ ΠῚ ἣ δ Ὁ ’ , Φ Ἔν ΓΎΠΤ 

Κύριός μοι παρεστη και ἐνεδυνάμωσέν μεο. ιναὰ δι εμου το 

15. ἀντέστη] δο ΑΟΙΙΝῚ (ΕἸ Ὸ ἀνθέστη); τῇ; (Παοΐνι., Αἴ., Ἡ͵ονάϑιυ.). 

ΤΠ 1658 παῦτπγ! γοδαάϊηρ ἀνθέστηκεν νγὰ8 δἀορίθα ἴῃ ΕΠ. τ, 2 ιν ὨΡΕΚΙΤ δ 4; 

τηοϑὺ 1η88.; ἃπάᾶ τηδηῦ ΕἾ, ([ἴ66., Τ᾽1δο...}; Ὀὰὺ πον οα ὑπ δαὐπουϊύν οὗ δὲ! ἰβ 

ῬΘΥΠΔΡΒ τσ ΠΌΥ οΠπδπρδα ἴῸΓ' {Π|6 ἸΠΟΓῈ ΒΟΓΟΠΟῚΥ δὐθοδθύθα υϑϑάϊηρ' ἴῃ ὑπ6 ὑθχῦ. 

16. παρεγένετο] ὃὅο ΟΕ (παραγ.) ὐδὶ (αοἤνην.) : συνπ. Ὁ 44 [συμπ. ΚΤ, ; 

41.1; (1186}..}. 

σὺ κιτ.λ., ταῦμον ὑπδπ υἱνῃ πολλά μοι 

Κ- τ. Ὰλ., ΒΘΘΠῚ5 Βοπιθυπαῦ ὕο τη]]τὐδύθ 

ἀρδϊηβὺ ὑΠ18 Βα ρροβιύίοη, πα ἴο βὰρ- 

σοβῦ ἃ ΤΏΟΓΒ σΘΠΘΙΡΆΙ ΤΘίθγθηοΘ, τοῖς τοῦ 

εὐαγγελίου λόγοις. 

τό. ᾽Ἤὶν τῇ πρώτῃ κ.τ.λ.} “4{ ην 
7νδὲ αἀοξοιοα," οοταρ. ῬὮΙ1]. 1. 7, Ραῦ 

Οὔ ὑμπαὺ ὑπο τῇ ἀπολ., οἱ 80- 

οουπηῦ οἱ {μ6 ἃγίϊ016, τητιϑῦ θ6 οοπηθού- 

Θα νι τοῦ εὐαγγελίου, δια ὑπῶὺ {16 

Οἰνοαβύδηοθϑ Δ] ὰἀθα ὕο 816 ἴῃ 8}]} 

ῬΤΟ ΔΙ ΠΟΠΥ αἰ δθυθηῦ. ΤΊ οὐηΥ 

να ὕμθη ΔΡΡΥ.- ψιῦ τη (ΡΏ]]. 1. 1); 

ΠΟΥ ἢ 15 ἸηΤουτηϊ Πρ Πἰπι οὗ βου] ηρ᾽ 

πθνν, ἃΠ4 Μ]Οἢ ΠΔΡΡΟμθα δὖ Πἰ8 ἰαϑῦ 

1 ΡΥ Ἰβοητηθηῦ, 5886 Ν απαου, δ ίαλέϊζης, 

ὟΟΪ. 1. Ρ- 334 (Βομπ). 115 ἀπολ. 

πρώτη νι ἴῃ. 811 Ῥγο ΔΙ Πγ ὑπ6 “φοῦϊο 

Ρυΐμλα,᾽ αἰθθι. ὑυΒ10}, ἃ5. ἃ “ΠΟῊ ἸΙα αοὐ᾿ 

(566 δια, 2 οέ. Α ηἰΐη. 5.ν. “Φπᾶοχ ἢ) 

μῶ4 Ὀθθη τϑῦπγηθα, ἃπ “ διηρ]ἰαύϊο ̓  

(οοιαρ. ἀνεβάλετο, Αοὐδ χχῖν. 22) μδὰ 

ΒιοοΘ 6484, ἀπτῖπο νυ μῖοῃ. ὑπΠ86 ΑΡΟΒΕ]6 

ἰἴϑ. ΠΟ ΨΥ ΪΓΙΠΡ; 5886 680. Υ Ι6β6 18ι, 

ΟἸμνονοῖ. Ῥ. 400 54., ἃπα οοταρ. δίῃ, 

ὔην. Ῥγιυαϊγοοδέ, ν. 2. ὁ, Ρ.- 450. 

ΟὐμΥ. δηα ονϑοι (8ὲ Ραμ, ΝΟΪ. τι. 

Ρ. 58ο, 64, 2) ἀθὴν ὑπθ οοπὐϊηδ πο 8 

ὉΠῸΘΙ ὕΠ 6 ΘΙ ΡΘΓΟΥΒ οὗ {π185 οαβίοπι οἵ 

“ἈΤΆΡ Δ Ό1ο0,᾽ οἢ 0π6 Φαὐπουιν οὔ Ο61}, 

ἴδηι. Ογίην.- ΡΥοΟ. Ὁ. 377: ὑ815. μονν- 

ΘΥθι ἄοθβ ποῦ ἃρρθᾷγ ἴο πᾶνβ ἤβθῃ 

{1 τηδαβ ουὖ. 

παρεγένετο] “ δίοού 7ογιυανγ ὦ 701) ἠλ6,᾽ 

“δάξαῦ,᾽ αϊρ'., 8011. ἃ8 ἃ “ ραύγοπιιβ᾽ 

ἰο γμίεαφ ἵπ Τὴῦ ἀθίθμοθ, ΟΥ̓ 1ῃ0 76 

ῬΙΟΡΔΌΙΪΥ ὃ5 πῃ “δανοοδίιβ᾽ ἰο 8:0}0ο7" 

ὈΥ δΙ5 ΘΟΙΠΒ6] ; ΘΟΠΡ. Ἡ δγοά. Ψ11. 100; 

πολλοῖσι παρεγενόμην, δι, ἃ5 Το Τα 5 

{π6 ῥγϑοίϊοθ οἵ ΟΠ βυϊαπβ βαρ ρου ϊπρ' 

Δ ἃ ΘΟΠΆ ΓΟ ]Πρ᾽ {Π|61τ ὈΓΘὕ ΠΤ ἢ 1 ῬΥΊΒΟΠ, 

Τιποΐδῃ, αθ Π]ογέο.ῬΟΥΟΩΥ. ὃ 13. χδιη- 

ῬΙ65 οὔ ἘΠ 5: τα] ]Ὺ ΤΟΥ ΘΠΒ10 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ 

συνπαραγίγνεσθαί τινι, παρεῖναί τινι, 

816 οὐδ Ὀγ ΕἸβηου, 5. ΝΟ]. 1. Ρ. 310. 

Οἱ {Π8 τϑβρϑοίϊνβ οἴποθβ ἃπα αυύϊεβ οὗ 

«“φαγοοαύιβ᾽ δ πα “ΡΔΟΓΟΠΙΙΒ,᾿ 586 Ε 6, 

ὔην. Ῥγυύναϊ"οοϊυί, ν. 1. 3, Ῥ. 425. 

ἐγκατέλιπον] Οπι {Ππ6 τηθδηϊηρ οἵ {15 

ΘΟΙΠΡΟΌΠ(, 5686 πούθβ Ο. γ6 1. το. ΤῈ6 

ΤΘΆΒΟΙ οἵ {Π6 ἀδβθυύϊομ τνὰβ ΟὈν!ΟΙΒ]Υ 

7εαν; οὐ κακοηθείας ἣν ἀλλὰ δειλίας ἣ 

ὑποχώρησις, ΤΠποοα. Τηδ την ]θαρα 

οὗ ὑπ18 βυρραβίβ ὕΠπ6 οἴδῖιδβ μὴ αὐτοῖς 

λογισθείη, τὰν ὙγΠ]Ο ἢ). ὑΠ|6 ΑΙΡΟΒΟ]6᾽5 ρᾶτ- 

ἄοπ 15. ὈΙθπ θα νν 10} Πῖ85. παρα 016 

ῬΓΆΥΘΓ; “τη ΟΟα ἰογρῖνθ ὕΠπ 8} θυ ἢ 

Ὧ5.1 ἀο.᾽ ΤΠ γϑαάϊηρσ οὗ ΑΘ 5 ἘΠ}: 

ΟΤ, (-λειπον, 850 7΄150]..}) ἈΡῬΘΑΓΒ ΒΙΠΠΡΙΥ 

ἀπο ὕο 1ὑϑοίβιηῃ ; 5866 πούββ Οἢ) 61. 10. 

17. ὁ δὲ Κύριος] Τη τηϑυςθα οοη- 

ἰχαϑὺῦ ἤο ψϑῖ. 16; “πηδ, ΘΥ̓ΘΠ ΤΗΥ͂ 

ἔθη 5, ἀθβογύθα τη6,---ὖνύ τὴγ Τοτ 

βύοοα ὈΥ π|8.᾿ ἐνεδυνάμωσέν με] 

“φαῦθ ἢϊ6 ἐγπιυαγα δἰγεη έν," 1.6. παῤῥη- 

σίαν ἐχαρίσατο, οὐκ ἀφῆκε καταπεσεῖν, 

ΟἾΓΥΒ.; 880 ποΐβϑ οὔ 1 770. 1. 12. 

ΤῊΘ Ῥάγροβθ οἵ {π6 ἐνδυνάμωσις ὑπ6ῃ 

ΤΌΠΟ νγ8. ΤῊΘ ΑΡροβί]8 Πουθ, ἃ5 δἰ νγαυ8;, 

1οβ68. 811 ὑπουρμῦ ἃπα [θθ]1πρ οὗ 561, 

Πα 5665 ΟΠΪΥ ἴῃ {Ππ6 συδοίοτιβ 1 ἃ μηϊη- 

ἰβύθυ δα ὕο δἰτη ἃ Πρμον ἃπα ἃ ρυθαΐθυ 
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κήρυγμα πληροφορηθῆ καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη; 
Ἁ τς Ὁ 72 " Ἧ 

καὶ ἐῤῥύσθην ἐκ στόματος 

Ῥτροβθ: 80. ΟἾτγυΒ., δπα δἴθου ΕΪπὶ 

ΤΠΘΟΡΗ. δπα (Βοππη. 

πληροφορηθῇ] “πιΐργηξ ὅ6 ζιυϊν γο7- 

7ογηιοαῖ, ζι{]6ε,᾽ “ ἰτορ]θαύατν,᾽ Ὑ α]ρ., 

“Δα Ιτηρ.,᾽ ΟἸάτγοτλ., γτ., -τ-πιοῦ “ταϊρ ῦ 

Ὀ6 ΠνῪ Κπονπ,, Αὐὐῃ., “ οογ ]οσᾶτθ- 

ὑαν,᾽ ΒεΖῶ. ΤΠθγθ ΒΘΘΙΩΒ. ΠῸ ΓΘΆΒΟΠ. 

ἰο ἀεραγῦ Πϑύθ ἔγομη ὉΠ 6 τηθϑηΐηρ᾽ ἃ8- 

ΒΙσηΘα ἴο πληροῴ. ἴῃ ὙΕΓ. 5 (866. ποίβ8) ; 

{Π6 κήρυγμα (οΌδετνα, ποὺ εὐαγγέλιον) 

ννὰβ 1η]60α ἡμίν } 67 [ογηιοεἶ, νυ θτι ἴῃ 

ὑπ οδρ᾿ΐα] οἵ {116 σψου]ά, αὖ {π6 πῖσπϑϑὺ 

ΘΑΡΓΠΪΥ ὑσὶ τη], ῬΟΒΒΙΡΙΥ ἴῃ ὑπ Βο- 

τδ πη ζογιην (Ὁ 1ο (ὑδ55. 111. 7, 1Χ. 4; 

-- 15 Πουγονου δξον 0Π6 ὑϊτηθ οὗ ΟἾδιι- 

αἴπι5 15 Θοηϑι ἀθγθ βοιηθυμαῦ ἀουθ ὑΐα]), 

ἃ Πα σογύδιη]ν Ὀϑίουθ ἃ Ῥοσηδη τλ}01- 

ἰμ 46, Ῥδα] {π6 ῬυΊΒοποσ οἵ {π6 Τιοτὰ 

ΒΡΆΚΘ [ῸΓ ΒΙΠΊΒΘΙΓ ἀπαὰ Τὸν {πΠ6 0506] ; 

8686. ΥΊΘΒΘΙοσ, Ολγοποί. Ρ. 476, ψ1ο 

15 Π]πβύγαθθα Ὡ πα ἀθίθη θα {1115 ἃΡ- 

ΡΠ οδύϊοη τυ τυ 0 ΔΌΙΠΠύν. 

καὶ ἀκούσωσιν κιτ.λ.1 “απ αἰΐ ἐΐιε 

(ὐδηέϊίο8. ηυϊρνέ ἤδαν: Τανῦπου δτηρ - 

οαὐΐοη οὗ ὕπ6 Ῥυβοθαϊηρ' νου 8; ποῦ ἴῃ 

ΤΘΐοσΘ ΠΟΘ ἴο ὩΠΥ͂ ΡΥΘΔΟΠΙΠΡΒ ΟΣ Π15 

ἤγ8ὲ οαρὑϊν (οοταρ. ΤΠηΘοά., 1)6 ὟΥ.), 

Ῥῦ ΒΙΠῊΡΙΥ ἴῃ ΘΟΠπΘχῖοη ν10} Π15 ΡΌ]1Ὸ 

ἀπολογία ἴτι {Π15 ΠΙΒ δεοοηα οδρὑϊνιὑγ. 

ΤῊ Ῥοβιψιοη οὗ ἵνα, αἴθ παρέστη καὶ 

ἐνεδ. ταῦμϑν ὑπδῃ αἴζον ἐῤῥύσθην, ΞΘΘΠῚΒ 

οορύδ! αν ἤο οοπῆντη ὑΠ185: 566 ὙΥ1686- 

16, ΟἸιηοποί. Ρ. 476. Τὴ8 σϑδαϊηρ οὗ 

1ἰοο. ἀκούσῃ (πὶ ΚΙ7Ι,; τποϑὺ 1η85.; 

ΟἾγυ5., ΠΠ604,) 15 ΟΠ]Υ ἃ ΡΥΔΙΏΤΊ 16 Ὰ] 

καὶ ἐῤῥύσθην] 
«πὰ 1 αὐὰϑ8 γεβοιοαῖ ; βθοοπμα ἀπά ἔατ- 

που δοῦ οὗ {π6 Τιογὰ ὑονγαγβ Η5 5εγ- 

ιγαηῦ ; Ηθ 1ῃηβρίγθα Πΐτη νυ βύγθη σ ἢ, 

884 ἸΏΟΓ6, Ηδ τοϑοσβα μη. 6 801. 5 

ῬΌΓΘΙΥ ῬΘΒΒΙγΘ; Β6ύθγὰ] οὗ ὕπθβθ “ ἀ6- 

Ροπθϑηύίδ πηθαϊ :᾿ 6. ,. θεάώομαι, ἰάομαι, 

χαρίζομαι κιτιλ. πῶνο, θΘ51 465. ἃῃ 8ΟΥ. 

τη64.., 8) 80Γ. 1η ὕῃ8 Ῥ885. ἔογτη νυ ῃ] ἢ 

(απ το ἠβουλήθην, ἠδυνήθην κ.τ.λ.) 18 

ΘΟΥΤΘΟΙΟΗ. 

λέοντος. ῥύσεταί με ὁ ιτ8ὃ 

ὁοηιρίοίοἴψ Ῥδδβῖνο ἴῃ 56Π86; ΘΟΙΏΡ. 

ἐθεάθην, ΜαΙθΝ. νἱ]. 1, ΜΡ. χυΐὶ. 11, 

ἰάθην, Μαν. νἱϊ. 15, ἐχαρίσθην, τ 

Οὐοτ. 11. 12,ῳΔ ῬΏΠ. 1. 20, ἃμπα 5866 ἴγ- 

ὍΠΕΡ ΧΣ, {π| ΔΉΠΟΥ, (7 ὃ 59. 75 Ρ. 

231. “αοΐηη. ἀπιὰ 7 δον. τϑὰ ἐρύσθην 

ψ} ΑΟΝ,, ἐκ στόματος 

λέοντος 15 ὙΘΙῪ αἰ Π ΒΡ ΠΟΥ οχρίαἰπθα. 

ΤΠ6 ἐξαϑὲ ῬγΟΡΔΌ]Θ ἱπΌθΡσ. πιδῖκ 68 

τὸ τεῖθν ο ὑπ6 Ἰοπθ οἵ {πὸ διηρῃῖ- 

ἐπθαΐγο (Μοβμθῖμη, ἃηα ονεη Νοδπα, 

“Ῥιαηπέ. Κ᾽ ο]. τ. Ῥ. 345; ποίθ), ὕπ6 ηνοϑέ 

ῬΓΟΡΔΌΪΘ ρϑυπᾶρβ 18 ὑπὰῦ οἵ {π8 Ἰαΐϑὺ 

Θχροβιίουβ (Π)86 ὟΥ., Ἡ τ... 41.}, ὑπὰῦ 

10 15. ἃ ἢριιγαῦννθ θχργβββίοη ἴῸΓ {116 

δυθαύθδῦ ἀδηΘον, ἡ βΘηθΡΆ ον Ῥουϊοα- 

Ἰυτη,᾿ Οδ]ν.; οοιηρ. 1 ον. χν. 32, ἐθη- 

ριομάχησα (5686. ΜογοΥ ἴη ἰο0.), Τοπαῦ. 

“]ίοην. 5, ἀπὸ Συρίας μέχρι Ῥώμης θη- 

ριομαχῶ, ΠΘΡΘ ὍΠ6 βοιηθυν μοῦ ῬΆγΆ]16] 

ΔΙΠΙΒΙΟΙ5. ΓΘ. Θα ΠΏ} ἢραταύϊνθ ΤΠΘ 

τηοϑῦ οαγγθηῦ ᾿πύθγρυ. 15. ὑπαῦ οἵ {Π6 

ΟὝὙθθ οοϊητηθηίαθοιβ, ὙΠῸ τοῖον {Π6 

ΘΧρυθβδίοπ ἴο Νεῖο: λέοντα γὰρ τὸν 

Νέρωνα φησι διὰ τὸ θηριῶδες, ΟἾγτν5., 

δ].; Βαύ 1ὖ 15 ἀοα [1] νοῦ μον ἢ6 νὰ5 

ὑποη αὖ Βοιηθ; 8566 Ῥϑδσβοῦ, Ἅ4Ππη. 

Ῥαωμΐ. ΝΟ]. τ. Ρ. 305 (64. ΟΠματίομ), 

ὙΠῸ ΘΟΠμΒΘΟ ΘΠ ΠΟΥ ὑγαμηβῖθυβ τ ο Ἡ 6] 1ὰ5 

ΊΈΒΌΙοσ ἢπαβ ἰπ λέων 

1Π|6 ῬΥΪΠΟΙΡ] δοσαβοι ((ὐλγοηοί. Ρ. 476); 

8111 411ὼ. 1,60, νῦ ἢ νΕΡῪ ροοα 58Π86, 

τούγϑοίβ ἴῃ 15 Ῥτθίδοθ, Ρ. Χχχν ]., Ὠ15 

τϑΐθγθμιοθ οἵ λέων ο Νοῖο, ΟὈΒΘΕΥ ΠΟ, 

{μ86 ομηϊδϑίοπ οἵ π8 δύο (ΒΟ ἢ 

τοῦ πᾶν Ὀθθη δχρθοΐθα, ἃ85 ἴῃ .70- 

ΒΘΡΕ. Αἀπέΐῳ. ΧΥ ΠῚ. 6. το, τέθνηκεν ὁ 

λέων). ὙΠ15. ΟΠ βϑίοη οδηποῦ ᾿παθοα 

6 ργεβϑδεεῖ, ἃ5 τἴῦ ταϊσ ῃῦ Ὀ6 ἄπ ἴο οοΥ- 

γοἰύϊοι (Δ Ια α] ϑῦομ, (447. 111. 3. 7); 10 

τηδυ Ὀ6 β814 ἤονσθνθι, ὑπαὺ Ὁ 15. ΠΙΘῚΪν 

ῬΥΟΡΔΌ]6 ὑμπαὺ ᾿ἢ Νοτο, οὐ ἃ ἀθῇῆῃϊῦθ 

φεγϑοη (μυτηδῃ ΟΥ ΒρΙ ΓΙΈ], 6. χ. δδΐδη, 

οορ. ΑἸΉ, ἐπ ἴο0.), πα Ὀθθα Πϑτὸ 

τηθδηῦ, Ὁ ψουϊὰ Πᾶν Ῥθθπ ἰηβογίθα, 

Οὐ βδγθϑηιϑ. 
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’ 9 ἊΝ Ἁ » “-“" Α ’ ᾿Ὶ 

Κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν 
“ 9 “- Α 9 2 γ ς “ 9 ν 

βασιλείαν αὐτου τὴν ἐπουράνιον" ῳΩ ἤ δόξα εις τοὺυς 

5“ “ ΘΝ 5 

αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

85 ἴῃ ὑῃ8 δχχ. ἴῃ ΠΟΥ, (7. ὃ τ8. 2. ", 

Ῥ. 114 84. Τὴ τηοβῦ ρϑυθϊπθηῦ Το- 

ΤηΔς 15. ὑπαῦ οἵ Ἡαΐῃ., ὑπῶῦ 1 15 ἴο 

ὑπΠ6 στόμα λέοντος (1, νη ἢ 6), ποῦ 

ἴο {π6 λέων, ὑπαῦ ὑπ6 αὐὐθηύϊομ 15 Ῥυ]η- 

ΟἸΡΑΠΥν αἰτγθοίεά. 

18. ῥύσεται κιτ.λ.}] “1λ6 Πογα 5]ιαϊ, 
γ8Οι6 ἢν6 7 'οὴν δὐογῳ οὐἱΐ ἡρογ],7 6οπ- 

{ϊππϑύϊοη οἵ ὑπ6 Τογθροΐπρ' ἀθοϊαγαύϊομ, 

ἴῃ ἃ Βοιηδυγημδὺ οΠδηρθα ΔΡΡΙΙοδύϊοη : 

καί, ΜΒΙΟΙ. νου] τᾶ {Ππ ΘΟ ΠΘΧΊῸη 

ΤΟΙ ΟΪο56, 15 ΤΙ Θ  ]Υ οτηἰὑΐθα Ὀγ δαοίιην. 

8Δη4 7Ἴ8ο]ι., αἰ ΑΟἸΙδ ; 21, 4].; Ο]δ- 

ΤΌΤΩ.; ΞΘΔΠΡΌΓΠΙ,, Απρ., Ὑ ]ρ., Οορύ., 

Ἄτπ., ἃ]. Τὴ6 ομδηρα οὗ ρυβρ. (ςοιι- 

ΤἸΟΊΒΙ. ΘΠΟΙΡἪ ποῦ πούϊοθα ὈΥ͂ ΔΡΡΥ. 

ΔΏΥ ΟοΙητηθηὐαΐου, Ὀὰὺ τηϑυκθ ἴπ 

Αὐ0}.), ῬοΙῦβ ΤΟΥ͂Θ ΘΌΠΘΓΔΙΠΥ ο [6 

γογυουαί ἤγοην (5886 ὙΥΪπθσ, (ὖ). ὃ 47, 

ΡῬ. 331 σοΙηραγθα ΜΙ Ρ. 327) 81] {86 

601] δἤουίβ ὑπαῦ σσορα αἰγθοῦθα ἀρδϊπϑῦ 

ὑπΠ6 Αροβίϊθ, ἃπα ὑπὸ δυν]] ᾿πῆπθηοοβ 

ΔΥΟΘΠ Π]Π1,---ποῦ ΤΠΘΓΘΙΥ 811] ὑπὸῦ 

ῃγθαύθηθα ἢ]ΠΔ ῬΘΥΒΟΠΔΠ]ν, θαὺ 8}] 

ὑμοῦ ὑμπυνναγίθα 0ῃ6 (5061 ἴῃ Π18. Ρ61- 

5805. Πι8 πονηρὸς γούαϊη 5 105. ῬΤΟΡΕΓ 

5656 οὗ “ αοὐνο ν]οἸςοἀπθϑα ᾿ (παρὰ τοῦ 

πόνος γινόμενος, Θ΄] Ἃ5 ; σοιηρ. ΤΊΘΠΘΝ, 

ϑγηοη. ὃ 11), δ η4 ἔργον 18 ΠΊΟΤΘ 588] 

ΜΙοϑὺ τποάθιῃ ΟΘοΟμη πη πἰδίουβ 

(οχοθρὺ ὙΥτθβίηρ..), Το] ονίηρ ΟἸιΡγ5., 

8]., ΘἸΠῸΡ δχρὶ απ παντὸς ἔργ. πον. 

ὃἃ5 παντὸς ἁμαρτήματος, ἴῃ ΤΟΐοΙΘΠ06 

ἴο δύ Ῥαδι],---ῶ οἤδησθ ἔγοτη {16 ο"- 

Ἰθούϊνθ ἴῃ σϑῦ. 17 ἤο {πμ8 βιθ)θούϊνο 

ὙΏΙΟΝ 18. ποῦ ὙΘΙῪ βδὑΒ Δ ΟίΟΥΥ, --- ΟΥ 

ὕαϊκα ἔργον ἃ5. δαυναϊθηῦ ο πράγμα, 

χρῆμα, ἃ ταθϑηϊηρ ὙΥΒ1Ὸ ἢ ὑπουρἢ 46- 

Τθη51016 (886 δβχχ. ἴπ Βοβῦ τ. Ῥδίμτη, 

7,65. 5.00.) 15 ποῦ πΘοθαβασυ. ΤΉΘΓΘ 5 

0 ἀθοϊαγαύϊοι ὑμαὺ {π6 ΑΡοβί]θ 5}8}1 

6 τϑβοιθα οαὖ οἵ Ὠ15 ἀδῆροθυθ, ψΒ]ο ἢ 

νου] 6. ᾿ἱποοηβιϑύθηῦ υν10}} γϑυ, 6 ; Ὁ 

5ΘΏ56. 

15. ΟἸΪΥ 5] ἃ ἴῃ δῇθϑοῦ ἴῃ νϑὺ. 7, 8, ὑμαῦ 

ἢ6 582} θ6 τϑπιογθᾶ ἔτοτη 0Π6 ΒΡἢΘΙΒ 

ΟΥ̓ 6.1] ἴῃ ΘΥΘΓΥ͂ ἴοιτη : “ ἀθοο!]δὈϊθ αν ὃ 
ποτα υπν, Πθογωηύθ Τ)οτηΐπο,᾽, ΒΘηρ. 

ΤΠ ὑναηϑιύϊοι ἰο ὑπ6 ποχὺ οἷδιδθ, [ΓΌΤη. 

ὑπ ἀπὸ ἰο {Π6 εἷς, ὈΘΟΟΠΊ65 ὉΠτι8 ὙΘΡῪ 

ΘΑΒΥ 8Δη4 πεύμτδ!. 

σώσει εἰς] “5λαϊΐ 8δανὸ 6 ἡηίο." ἃ 

ῬΥΣΒΡΊΉ 85 σΟΠ δ Γ Οὔ]ο, “ 518} βᾶνϑ δθα 

ῬΙΆ 66 Π18 ἴπ,᾿ ΘΟΠΏΡ. 6ἢ.. 11, 26, πα 566 

Γαγύμον οχχ. 'ἴπ που, (7. ὃ 66. 2, 

Ρ. 547. ΤογΘ 15 ὑπ πὸ ΤΘᾶβοι ἴογ 

τηραϊγιηρ σώζειν (5611. ἄξει μὲ εἰς 

κιτ.λ.,) ΟΟΓΔΥ ; οοπηρ. Βαπρ. 70. 1. 

τοῦύϑ), 5.111} 1655 ἴοι: γϑίδυυϊησ 10 ἡλογ οἷν 

ἴο ρῥγββουνδύϊομ τΌπ θϑυῦ]Υ ὑγοι Ὁ] 65 

(Εδαββ, Τλόοῖ. ΟἸιγόί. τν. 25, Ν οἱ. 11. 

Ῥ. 251), [Ὁ] οννθα 5 10 15 Ὁγ ὕΠ8 βαρ τοῖῦ 

τὴν βασιλείαν τὴν ἐπουράνιον. Τῃ ὕΠ 6568 

Ἰαδὺ ψνουᾶβ, ἰῦ μῶ5. Ῥθθη πτροὰ ὈΥ 108 

γγεῦθθ πα οὐμιθιβ ὑπὰῦ ψγὸ πᾶνε ἃ 

ὑπουρμὺ ἤογθῖρηι ὑὸ δύ Ῥαὰ]. ΘΌΓΘΙΥ 

{π15 15. δὴ 1Π-οομῃβι θυ βὐδῦθτηθηῦ : 

ὑποῦσῇ {Π6 ΤΘΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙ0η ἡ βασιλ. 

ἡ ἐπουρ. ΤΑΔῚ ποῦ οὐοὰ ἀρδῖπ ἴῃ {Π8 

Ν. Τ᾿, 5011 06 14θϑ οἵ ἃ ρηϑόπέ βονθ- 

τοῖσιν πα Κἰπράοιη οἵ ΟἸγιδὺ ἴπ 

Πᾶν θη ἰδ ΘΟ ΘΥΘα 1 ΒΟΙὴΘ ῬαΒΒαΡ 85 

(Ερῃ. 1. 2ο, Ὁ]. 11, 1), ἃπα θχρυθϑϑθα 

ἴῃ Οὐποῦβ (1 Οὐγ. χν. 28, βασιλεύειν») 

ὕοο Ῥ]ΔΙΗΪΥ ὕο ονθ ΠΥ ο86 ἴον ἀ1Π|- 

οα]ν ἴπ 0Π8 ργθβθηὺ οᾶ86 ; ΘΟΡ. ῬΘδ- 

50, Ογοορα, Ατῦ, τι. πα νι. ὟΟ]. 1. Ρ. 

124, 328 (64. Βυτί.). Ἠδα [818 6χ- 

Ῥγθβϑίου ὩΡρθᾶγθα 1π ὩΠΥ͂ οὔποσ ὑῃδῃ 

9Π6 οὗ ὑῃ6 Ῥαϑβῦ. Εὴρρ., 1ὺ νοι! Πᾶνθ 

Ῥᾶϑβθ ππομδ]]θησθα. Οπ [Π6 ὕθγτη 

ἐπουράνιος, οοτηρ. πούθϑ οἷν Πρ ρῇ. 1. 3. 

ᾧ ἡ δόξα κ.τ.λ.] Οὔδαῦνθ Θβρθοῖα!]} 

ὑ815 ἀοχοϊορν ἴο Οἠ γ͵δέ; ἰδοὺ δοξολογία 

τοῦ Ὑἱοῦ ὡς καὶ τοῦ Πατρός, οὗτος γὰρ 

ὁ Κύριος, ΤΆΘΟΡΗ.  αὐθυϊαπα ταϊρηῦ 

᾿ιῶν 6 δ ἀ64 6115, ΖΓ. 97 νιογίοδ, ΧνΤΙ. 



ΤΥ τ 50. 921. 

ϑαϊα αύοη5 ἃ Πα] ΡοΥ- 
5018] πούϊοθϑ. 
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Δσπασαι ΠΡρίσκαν καὶ ᾿Ακύλαν καὶ 10 

τὸν ᾿Ονησιφόρου οἶκον. "Ἄραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ, 20 

Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. 

γ0ο]. 1. Ρ. 423. Οἱ {Π6 δχυργβββίοῃ εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 586 πούεθϑ ΟἿ 

(ἵαΐ. 1. 5. 

19. Πρίσκαν καὶ ᾿Ακύλαν] Ῥυΐδοα 

ΟΥ̓ Ῥ ΊΒ0111 (ΠΚὸ Τίνα ον Τύν! 1, Τυαθῶ 

ΟΡ ηι511, ὙΥ οὐβῦ. οὖν ἤοην. χνὶ. 3) 

γγὰ8 ὑπ ψιΐθ οὗ Ααυ]]ὼ οὗ Ῥοπύυβ. 

ΤΉΘΥ Ὀεοδπη8 ἢγϑὺ Κπονη ἴο ὑπ8 Αρο- 

5016 ἴπ Οονπῃ (Αοὐβ χνἢ]. 2),  ΕΙ Π6Γ 

ὕΠ6 0 πᾷ οοτηθ ἔγτοτη Ποσηθ οι δοοοιηῦ 

οὗ {π6 οαϊοὺ οἵ ΟἸδαά!αθ; {π6 ΑΡροβῦ!θ 

ΘΌοἋ6. ἢ ὑπθῖη ἃ Ὀδίηρ' ὁμότεχνοι, 

Δα ὕοοῖκ ὑΠ6πὶ τ] πῖτη ὕο γυῖα (γ6Γ. 

18). ΤΠΟΥ ογ τὺ Πΐτη αὖ ΤΠ ρΡμΘϑὰΒ 

(ΒΓ ποῦ αὖ Οοτῖπθ ! ΗΠ 6.) θη 

Π6 ψτοῦθ ᾿ θυ. (866 οἷν. χνΐϊ. 190), ἃπὰ 

806. ἃρεῖη ποία 85. Ὀθίπο' αὖ Ποῖ 8 

(τη. συ]. 3) σσποτθ ὕπο υ δὰ ρῥυοθὰ- 

ΠΥ σὍΠΘ ἐθιηρογυ! ν, ρον α;8 ἴον μὺγ- 

ῬΟΒ68 οἵ γϑθ: οἵ ὑῃθῖν αὔῦον ΒΙΒΌΟΥΥ 

πούμϊηρ᾽ 15. πονγη, 866 που, { 1778. 

5. . “Ααυ116,᾽ ΝΟ]. 1. Ρ. 73, πὰ Ηδτγ- 

Ζορ, «]ἰοαϊ- Ππιογοῖ. ΝοΪ. τ. Ρ. 456, ψγ8ο 

ΠΟΥΘΥΘΥ ΒΟΥ 65. ὉΠ6ΙΡ τϊσταῦϊοηϑ ὕο 

86 αΠΠου 165. ἃπα ὑγοι}]85. Θποοθη- 

ὑθγϑα 1π Ῥυθδομπρ' ὑπ6 5ρ6], 

τὸν ᾽Ὄνησ. οἶκον] 86 πούθβ οῃ οἷ. 1. 
16. ΟποΒΙρ ΒΟΥ 5 15 Βα] 4 ο πῶνθ ὈΘ6Π 

ῬΊΒΠορ οὗ ογοπθ ἴῃ Μοβϑβοηΐω ; ἘΔ ΌτΙ- 

οἶαβ, Ζιια; ναηρ. Ρ. ττὴ (οἰὐ64 Ὀγ ὙΥ1- 

ποθ). ΤΠΡ Πονθνοῦ τηϑῦ Ὀ6 ΘΟΠ81- 

ἀοιθά Πρ Ϊγ ἀουθύξα!. 

20. Ἔ!ραστος] Α ΟΠ τἰβὐϊαη. οἵ {Π|18 
ΠδΙῊΘ 15 Τηθη ΟΠ 64 ἃ5 οἰκονόμος (αγόω- 

γιι.8) οὗ (ον ἢ, Ῥοτη. χνὶ, 22. Μοη- 

ἰΐοῃ 15. ἀρδῖη τηϑθ οὗ δῃ Τγαβύιβ ἃ8 

μᾶνίπρ ῬΘῸπ βθηὺ ἴγοιη Ἐρἤθβιβ ἴο 

"ῬΜδοβάοπῖα σι ΤΠ ποῦ γ, Αοὐβ χῖχ. 

22. δ Βϑύμογ ὑΠ686 ραββϑῶρδδ γϑὶαὖθ ἴο 

ὉΠπ6 Βδ1η0 ῬθΊβο οαπηοῦ ῬΟΒΒΙΪΥ 6 
ἀούογιηϊπθα; Ὀαὺ ἰῦ την 6 Βαϊ, ἴῃ 

Βρὶύθ οὗ {Ππ6 ροβιύνθ δββϑυύίοη οἵ ὙΥ16- 

56 161" (Οἠηγοηοί. Ρ. 471) ο {1 Θομ γα, 

ὑπὸῦ ὑπ 1Δθηὐν οὐ ὕπ6 Ἰυγαβύιβ οὗ 

Σπού- 21 

Οονιηῦῃ ἃπα Ἰυγαβύιβ ὑΠ|6 ΤΩ ἸΒΒΙΟΠΔΡΥ 

ΒΘΘΙΩΒ ΨΟΙῪ ἀουθύα]. Τῦ 15. ΒΟΔΙΌΘΙΥ͂ 

ΠΠΙΚΟΙ͂ ὑπαῦ 0π6 οἰκονόμος οἵ ΟοΥϊηθ] 

νοῦ 6 8016 ἰο δοῦ ἃ8. ὁπ6 διακονῶν 

(Δ οὐβ 1. 6.); 5686 Μϑγϑι, Ζοην. ἱ. ο., πα 

μον, Δ}. 5. ν. ΝΟ]. 1. Ρ. 335; 80 

8150 Νϑαπά. Φίαμέζηγ, ΝΟ]. 1. Ῥ. 534 

(Βομη). Τὸ 15 Ῥϑῦῃδρϑ τ οΓ6 ῬΥΟΌ8}}]6, 

ἔροτῃ {Π6 βχργββδίοι ἔμεινεν ἐν Κι ορίνθῳ, 

ὑπῶῦ 0Π6 ργεδοτυέ ἘϊΓαδύτιβ νγαὰβ Ἰἀθηύϊοα! 

ἢ Τταβύτβ οἵ Οὐτὶηὐῃ ; οοιηρ. Ἠΐὰ- 

ὕπον. ΑἹ] Βονθυϑὺ 15. Θοη]θούα 6. 

Τρόφιμον] “Ζ7»ορλίηνιι5,, ἃ ΘΟ 116 
ΟΠεϊβύϊαη οὐ ἜΡἢΠθβιιβ, σγηο ϑοσοιηρᾶα- 

τἰθα δῦ Ῥδὰ] (ὁπ [15 ὑπ|γα Τ᾿ ΒΒ ΟΠΑΡῪ 

ΠΟΌΓΠΘΥ) ἴλροτη ΤΊΟαΒ (Αοἷβ χχ. 4) ὕο 

Μηούμβ, γυῖα, ἃπα τ] ταῦθ! νυ «ΓΘ γα- 

ΒΆ]Θ1η, ὙὙΠΘΙΘ 8 ῬΙΘΒΘΠΟΘ. ὑγὰ8 ὑΠ8 

οδ 88 οἵ ἃπ ἀρτοδγ (Α οὐβ χχὶ. 20). 1,6- 

ΘΘΠΟΔΡΥ ΒΙΒύΟΥΥ βᾶγ5 ὑπαῦ ἢ8 ψᾶὰβ Ὁ6- 

ποθ ἀπᾶθν Νοτο ; Πῆοηοίογ. Ογωο. 

0]. 1π|. Ρ. 57 (Υ1ποι). 

ἀπέλιπον] “1 ἰε71,᾽ οονύαϊην ποὺ ρ]1- 

ΤΆ], κου 1οἵυ,᾽ 5011, “115. ΘΟΙΏΓδ885,᾽ 

δι ΔΙ 1 Π οἷα] ᾿πὐουργθίδ ϊοη (566 ΨΥ ΊΠου, 

ΑἼΤΒ. Ατῦ. “τόρ. ΝΟ]. 11. Ρ. 634) 

ὙΠΟ. νου] πονον πᾶν θη ὑποιρηὺ 

οὗ, 1 Ὁπ6 ἀουθυπ] ΠυρούΠεβῖβ οὗ ἃ 

ΒΙΠΡῚΘ. ᾿ΡΥΙΒομ θη οὐ δ Ῥδμ] δὖ 

Ῥοῖηθ πδαὰ ποῦ βθϑιηθα ἴο γϑασῖγα 10. 

ΤΠ βυρροβιύίοι οἵ ΥΊΘβθον (Οὐ ονοί. 

Ῥ- 467) ὑπαῦ μ6 δοοοιηρϑηϊθα δύ Ῥδὰ] 

οἢ. Πὶβ 8 ὺ ὕο Βοιηθ (Δοὐβ χχυἹὶ.), θαῦ 

ΤᾺ ]Π1ηρ᾽ 5101. γθύασπηθα ἴο ΜΠ]ούτ5 ἴῃ {π6 

᾿Αατδηηνὑὐδη 5Π10 ἴτοτ γῃ]οἢ δ Ῥδὰ] 

Ραγίθα αὖ γι (Δοὐβ χχνυ! 6), Τηδῦ 

6 ᾿πρϑϑηῖοαβ, Ὀαὺ ΒΘΘΙῺΒ ἴῃ ἃ ΠΡ 46- 

ΘΎΘΘ ΠΗΡΓΟΡΦΡ]6, πα 15. Ὑ}6}1 δηβυνογθα 

ῬΥ ΥΙθβίπρογ πη ΒΒ πούθϑ ΟἹ {18 6186, 

Ῥ. ὅ84.54ᾳ. 5.1] τοῦθ ΠΟρΡΘ]685 15. ὑΠ6 
δὐθοιηρὺ ο οπδηρθ ὑπ6 γϑϑαϊπρ, τυἹῦ ἢ 

{πὸ Ατὰρ. Κ 6185., ἰο Μελίτῃ, οὐ ἴο τοῖδι' 

τὸ ἰο ΜΙ]οὗα5 οα ὑπ Ν. οοαϑῦ οἵ Ογθίθ, 

ὩΘδ ὙΠϊο δῦ Ῥδὰ] ΠΟνΘΡ σγθηῦ. Τί 
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δασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 8. 

9 ’ ’ 

Ασπάζεταί σε 

Εὔβουλος, καὶ ἸΤ]ούδης, καὶ Λίνος, καὶ ἸΚλαυδία, καὶ οἱ 

ἀδελφοὶ πάντες. 

22 ὋὉ Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς μετὰ τοῦ 

ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. ,ὔ [ 

πνεύματος σου. 

Βοπηραϊοίίοη. 

22. Ἰύριος Ἰησοῦς Χριστός] ὅο Ζϊε6., (γϊεδῦ., Βοϊοῖς, τὶ ΟΕ ΚΤ 4, 4]. ; 

Ξυγ., Ἄα]ρ., 8]. ; Ζαοΐνην. τϑϑα5 Ἰζύρ. ᾿Ιησοῦς ΜΙ Α ; 51. 114; 7180].. γϑϑα5 

ΟὨΪγ Κύριος ψῇ} ΠΟ; 17. 4].; Βορση., Ζῃ. ΤΠΟῸΡῊ δὴ ἰηὐθγροϊαύϊοιι 15 

ποῦ ΠΡ ΡΤΌΡΔ0]6, γϑῦ 0Π|6 ἀπο] Δαὐ ΠΟΥ ἴοὸ ὑἢ8. οἱ ̓ βϑίοη 15 ποῦ βύσομρ,, Β' δηα 

Ο᾽ θεϊπρ' Π016 τπογθ ὑπιᾶτι Θα αν αϊεμῦ ἔο οὁπ6 Δα που ὑΥ. 

γγ6 ΒΌΡΡΟΒΘ ὑ815 ἸΟ ΤΟΥ ὑο ΠᾶγΘ ὕδκθῃ 

ὈΪδοθ αἴθε ὕπ6 ρϑγῖοα σϑοου δα ἴῃ [Π8 

Αοὐδβ (866 πούβϑ οὐ 1 7 την. 1. 3), δη4 

δάορῦ ἐπ ἐπθοῦν οἵ ἃ βθβοοπά τη ρυΐβοι- 

τηθηῦ, 811 αἸΠΠ Οα]ΟΥ ο68868. “εἴν 

ἴοο ὑπ ἴουπι ἀπέλειπον 15 ἔοιιπα 1ῃ 

ΟΤἿ., Ῥαῦ {Π6 ποῖα] ϑαυ ΠποτῚ υΥ ρΎ θα ΟΥ 

ῬΥΘΡοπαάθγαύθβ οα ὕΠπ6 οὔμϑι β᾽46: 888 

ΨΘΙ, 1Ο, 12, τύ, 

21. πρὸ χειμῶνος] “4707 εὐϊγίογ"," 

ποῦ ὩΘΟΘΒΒΑΤΙΥ “ Ὀοΐονα ὑΠ6 8ύο)}8 οὗ 

ψὶηὗον,᾿ ὙΝΊΘΒοΙοσ, Οὐἠγοηοῖ. Ὁ. 472. 

ΤΠΘ ΘΧΡΓΘΑΒΙΟῚ. ΒΘΘΠῚΒ ΟὨΪΥ 8 ὩΙΏΡΠ1Ε- 

οδὐϊομ οὗ νϑυ. 9; πρὸ χειμώνος, ἵνα μὴ 

κατασχεθῆῇς (ΟἾγγ5.), νυ μϑύπου Ὀγ ἀδη- 

ΘΘ. 5 Οἢ 0Π8 5θῷ ((Ογαγ), οὐ αἰ Β] σα 165 

οὔ ὑγᾶνϑι!ηρ οα ὑπ ἰδη. Τη {Π18 σὸ- 

Ῥϑαΐβα ἄββῖνθ οἵ δύ Ῥδὰὶ ἴο 568 8Ϊ5 Β0η 

ἴῃ ὑπ ζαι ἢ, ἀπ {π6 τηθπύϊοη οὗ ἃ ροβ- 

Β1016. οὔπι56. νυ ΐο τηϊρηῦ ἀθύδϊη Ὠΐτη, 

6 5668 ἰοίζθηβ οἵ {πΠ6 Αροβύ]θ᾽β ῥτθ- 

ΒΟΙΘΠΟΒ οἵ [5 ΔρΡρσοδοιῃίπρ' ἀϑαθῃ ; διὰ 

πάντων μηνύει τὴν τελευτήν, ΤΠ Θοά. 

Διὐβουλος κ-τ.λ.] ΟΥ̓ α]π5, Ῥαάθη5, 

δια ΟἸδπα δα, ποῦμϊπηρ' σουύδϊη 15 ΚΠ ΟΎΤ ; 

ὑπ|6 0 ὑγ6γ6 ποῦ ΘΟΠΊΡΘΠ]ΟΠΒ οὗ ὑπ6 Αρο- 

βῦ!]6 (νθσ. 11), θαῦ ΟὨΪΥ τη ΘΠ 615 οὗ ὑΠ6 

ΟἸυΤΟἢ αὖ οτηθ. Τὴ ᾿ἀϑηὐν οἵ ὑΠ6 

ὕνο Ἰαύίθν συ ὑπ6 Ῥαάθη5 δηα ΟἸδιι- 

αἴὰ οἱ Μανία] (Δ ρῖγγ. τν. 13, ΧΙ. 53) 

ΒΘΘΙΏῚΒ ΥΘΙῪ ἀουθυα] ; 566 Πονγονθὺ 

Οὐ. δπα ον. δέ αι, Ὗο]. τι. 

Ῥ. 595 (64, 2), ΑἸ, ῥηγοίοφοηι. Ογ) 2 

Τίην. ὃ. 2. 4. Τήπαβ 15 ἴῃ 8}1 ρσόθδθι- 

Πύγ ὕπ6 ἢγβῦ ὈΙ5ΠῸΡ οἵ Ποιηθ οἵ ὑπαῦ 

ΘΙ; 8686 Ιτθῃ, “7. 1Π|. 3, ᾿ΠαΒΘΌ. 

ἘΠ]. ΤΠῚ: 2, 

22. μετὰ τοῦ πνεύμ. σου] “εὐἱέλ, 
ἐδ 8ρίγ1ὲ ;᾽ 80 6]. νὶ. τ8, ῬΒΊ]θιη. 25. 

ΤῊὴ6 Αροβῦϊθ πϑηη65 ὕΠ6 “ 5ρ1Ρ 10 ἃ5 ὉΠ 68 

“ῬΟΙΟΓ ΡδΥΒ᾽ ἴῃ ΟἿἹ Πϑῦμ18, 5886 πούθϑ 

οἷν (ταί. ἰ..6. ὙΤΠ]Θυ 15. πὸ Δ] αϑῖοπι ἴο 

ὑμ6 ἩοΙν ϑρινιῦ (Ομ γυ8., 81.}, ποῦ ἴο 

πνευματικὴ χάρις ((οππη.) ; {π8 πνεῦ- 

μα ἰβ5 ὕπ6 πυχηδῃ πνεῦμα (ποῦ ΤΠΘΓΘΙΥ͂ 

{16 ψυχή, ΟΟΥαγ), ὑπ ὑπ|γὰ ἃπα ΒΙσῈ- 

δϑὺ ραγύῦ 1ῃ τηδῃ ; ΘΟΠΊΡἃ1 6 ΟἸΒΠδιΒ6η, 

Οριιδο. ΝῚ. Ὁ. 145856., 8δη4 Ζεδέϊην οΥΓ 

ἐμι6 (ὐγοαΐειιγ, Ὁ. ΤΥ 5 56. τ 

μεθ᾽ ὑμῶν] “εὐἱέϊ γου," ποῦ ΘΧΔΟΙΥ 
“[Θοατη οὖ οατη ἰούῷ Θοοϊθβιῶ {101 οοτη- 

τηϊβδῶ ̓  (ΜΠ, Τηοίοφοην. Ὁ. 86), ἃ5 ὕΠ6 "8 

15. Π0 τηϑηὐοη ὑπτοιρῃοιὺῦ ὑπ ἘΡ 5616 

οὔ [π6 Οπατοῖι αὖ ΡΠ Θβτβ; θαῦ ΒΙΠΊΡΙΥ 

“10 Ππ66 ἀηα ὑποβ6 σἱῦ ἢ ὑπ66.᾽ ΤΠ5 

Ὀοπϑαϊούϊοη 15. Βοιηθνῃδὺ ΒΙΠΡῚΠΪΘΙ ἃ 5 

Ραΐηρ' ὑννοΐο]α, ἰο ΤΊ πιούην βαρᾶσγδίσθ] υ, 

δα ἰο ΤΊμη. δηα ποθ νὴ ΠΤ : 1 

ΟὐοτΥ. χυϊ. 22, 24, 15. 8150 ὑννοῖο, θαὺ 

ΤΡ Ιαῦθϑ ο 0Π|6 5.116 ῬΘΥΒΟΏΒ. 



ΠΡΟΣ ΤΊΤΟΝ. 





ἹΝΤΒΟΒΡΌΟΤΙΟΝ, 

ΗῊ ἘΡ 5016 ἰο Τιῦτϑ νγὰθ ει ύθη Ὀγ δῦ Ῥατ] ΔΡΡΑ αὐ ΟὨΪΥ 

ὃ 5πογῦ ὑϊ1π|6 δέου Π15. Τ᾿ ]ΒΒΙ ΟΠ ΔΥΎῪ Ὑδιὺ ὕο ὑπ6 15]14πα οἵ Οτγθίθ 

(61. 1. 5), ἀπ θη. οα. ΠἾ5 ὑγὰῦ ὕο ΝΊΘΟΡΟΙΙΒ ὅο νγίπύθι" (6. ΠΠ|. 12). 

Οἱ {Π|ὲ οοολβίοῃ οὗ ὑπαῦ νἱβιὺ π παᾶ θῖν [15 Ῥγθνυίουιθ ΘΟ ΡΘΏΙΟΙ. 

Τιύαβ ἴῃ ομᾶῦρο οὗἨ ὕΠπ6 οἤμτιτο 65 οὗὨ ὑπαῦ β]απα, δα τηδὺ ποῦ τπη- 

ΤΘΆΒΟΠΘΌΪΥ Ὀ6 ΒΡ Ροβοα ὕο πᾶνθ δυδ1]6] Π]τη561} οἵὗὨ ἂπ ΘΔ. ΪΎ ΟΡροι- 

ὑπιη]γ οὗὨ νυ ϊθϊηρ᾽ ΒΡΘΟΙΆ] ᾿πδύνποῦϊοη5 ὅο Πΐπὶ ΘΟποουππρ' ὑπ6 ἀπ 165 

Ὑγ ἢ Π10} π6 Πδα θΘθη. οῃὐττιβϑύθά, 

ΤΓ νῷ ἃ16 οουγθοῦ ἴῃ ϑαρροβίηρ ὑπαῦ ὑπΠ6 ΝΊΘΟΡΟΙ5. Δρονθ 

ΔΙΠαἀ6 4 ὑο νγὰβ ὑΠ6 νγ611- Κπόνσῃ οἸΌΥ οὐ ὑπὰῦ πᾶιηθ ἴῃ ΕΡΙΓ5. (566 

πούθϑ ΟἹ. 011. 111. 12), Ὑ76 Τ]ΔῪ ΘΟΠΟΘΙνΘ ὑΠ15 ριϑὺ]θ ἴο μῶν 66 π 

υγυιὑύθη. ΠἸ ὉΠ 501}16 ΡΙ866 ἴῃ Αϑῖω ΜΊΠοΥ, ρου α}5 Πριθϑαβ (ΟΠ. 

8δη4 ον. δὲ Φαυΐ, Ν ο]. τι. Ρ. σύ, 6α. 2), αὖ 10} ὑπ6 Α ροβϑύ!θ 

τηϊοῦ Πᾶν ϑὐαγθα ἃ 5ηουῦ ὑ1π|6 ρυθνίοιβ ὕο ὕΠ6 νγθδύνγα γα ἸΟΌΠΘΥ. 

1 νὸ πλῦΠ ον δάορὺ ὑπ6 ποῦ ὉΠΙΘΑΒΟΠΔΌ]6. βαρροβιύο. ὑπαὺ {116 

ἈΡροβί]θ νγὰβ δι τθϑύθα βοὺη ἴθι Π15. δυτῖνα] αὖ ΝΊΘΟΡΟΙΙΒ, ἃπα ἴου- 

γα 66] Ττοτὴ ὑπθποθ ὑο Ποιηθ (οηγ. πα ον. ἴοο. οἷΐ.), πὰ 

Ὁ15Ὸ ἄργθθ ὕὅο Θοηϑι θυ Α.Ὁ, 67 οἵ' 08 6 γϑϑι οὗ Π15 τηδυύγτοπιὶ 

(5866 7ηΐγοσ. ἰο 2 ΤΊ1η.), γγ7χ8 ΤΠΔῪ ΤΟΠΘΉΪΥ ἤχ ὑπ ἀαΐθ οὔ {Π15 

Τρ]5016. δ8. ὉΠ|6 βιιτα πιθοῦ οἵ Α.Ὁ. 60 οἵ' 67, ΔοοοΥἸ Πρ ἃ5 συγ δάορῦ {Π6 

ΘΆΡΠ]ΘΙ ΟΥ Ἰαὔθι' ἀαύθ ἴον ὉπΠ6 ΑῬοβ!]θ᾽ 5 τηδυύγγάοια, ὙΥ ΠΙΟΠ ον ον 

ἀοΐθ νγϑ βοϊϑοῦ, 1ὖὺ 0111 οἰ ϑαυ]ν 6 τηοβὺ παύτα! ὕο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑποῦ {116 

ψ] δ. 8164 ἴο ἴῃ {Ππ|5 ΕἸΡΙβύ16 (ο] τα. 11. 12) 15. ποῦ ὑΠ8 β8 116 ἃΒ 

ὑπαῦ τοίδυυθα ἴο ἴῃ 2 7Ἴην. ἵν. 21, Ὀαὺ ὈΘΙοη ΡΒ ὅο ὕΠπ| γϑδι ὈΘΙΌσΘ 1ύ. 

Τῇ νγὸ ΒΌΡΡοβϑ ὑπθπι ὑπο βϑτηθ (οοταρ. ΑἸογα, Ζγοίογοην. ογὺ «[᾽ αϑή. 

Δ». ὃ 2. 32), Ὁ1|6. ΘΘΟΥ ΠΤ ΘΠΟΟΒ οἵ 2 ΤΊ, γ71}} βθθπι Βοιη θυ δῦ τιῃ- 

α]γ οὐονγάθα ; σοτηρᾶγθ ΟὐΥ. ἀπα Ἤ ονβ. δύ Ρωκί, Υ ο]. τι. Ρ. 572; 

πού (θα, 2). 
ΤΊ οὐγοοί οἵ ὑπὸ ΤΠριβὺ]θ ὑγαηβρ "85. ὙΘΡῪ ΟἸΘΑΥΪΥ ἔρΌτα. 105. 001- 

ὑοπίβ. ΤΠ6 Αροβῦϊα ποὺ πανίπρ' ὕθ θη. 8016 ὅο γϑιμαῖπ ἸΟΏΡ ΘΠΟΙΡΊΙ 

Ν 
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ἴῃ Οτοῦθ ὕο οοιηρὶθῦθ ὑπ 86 πθοθβϑαυυ οὐσϑηϊζαύϊοι. οἵ {Π6 νϑυίοτιϑ 

ΘΠ ΟΠ 65 ἴῃ ἐπα 158 η4, Ὀαὺ Ππανίηρ' Ἰοῦῦ ΤΊῦαΒ ὕο οομηρ]θῦθ ὑΠ15 σϑ- 

ΒΡΟΠΒΙΡ]Θ ψΟΥΚ, Βθηθ ὅο τη ἃ1}1] ὩΘΟΘ ΒΑΡΎ ᾿πδύμποῦϊο. ὈοὺΠ 1Π. 

τοϑρθοὺ οἵ {1|ὸ αἰβοῖρ!1η6, Θοο θ᾽ βυ]οᾺ} (οἢ, 1. 5 56.» ΘΟ. 6. 111. Το) 

ΘΠ σΘΠΘΙᾺ] (6}. 11, 1 56.» 6. 111. 1 56.), γν ΠΙΟΙ Π6 τγὰ8 ὕο τηϑὶ ἰδίῃ, 

Θηἃ ὑΠπ6 οὐροηθοῖβ ὑθο πο ὙγΠ]10ὴ ἢ τγὰθ ὕο 6 τον ἴο οοη- 

Τρομὺ (οἢ.. 1. 12. 56.» Οἢ. 111,0, ἃ1].). ΤὴΘ Οτθίϑῃ οπδγδούθυ. πα Ἰομρ' 

ῬΘθη ὉΠ νου] ΒΡοΐκθη οἵ (6). 1. 12), ἃμ, ἃ5. γγχ θα ἔροσα 

0Π15 ἘΠΡΙΒΌ16, νυτὐῦ] 50. τηπιοῖ ὑταυ] (ο]Ν. 1, 12, τό, ὁἢ. 111. 1 56.), ὑπαὺ 

ὑμουρὴ ΤΊῦ5. τγὰβ ᾿πϑυτπιούθα Ὀν ὑπ6 Αμροβῦϊ]θ ὕο ὁοῖηθ ἴο Ππἴτη αὖ 

ΝΙΊΟΘΟΡΟΙΙΒ. (01. 111, 12), θτπῦ ἃ 5πουῦ ὑϊτὴθ ῬΓΟΌΔΌΪΥ αἰθου. π6. σσου]Ἱα 

Ἰιᾶνϑ τϑοθιγθα ὑπὸ ἘΡΊ5016, 10 νγὰβ ἀθθιηθα Πύθπρ ὈΥ ὑπθ ΑἸ ροβύ]θ 

ὑπαῦ π6 5ῃοι ἃ παν υϊθθθη ᾿πδυγ οὕ] η5. ΤῸΥ [15 ᾿τητηθάϊαΐο σαϊα- 

8ποθ. Οἱ {π0 δἀαρίαθοη. οἵ ὑπ86 οοπίθηβ ὕο ὕπο οὔή]ϑθοὺ οἵ ὑπ 

Υ θυ, 566 Τλανιάβομ, 7γέγοασηιιοίϊίογυ, Ὗ' 0]. 1π|. Ρ. 90 86. 

ΟἽ {{|Ὲ φογυυίγιογυθ85. δια ατιἐἠιογυξίοὐέη οἵ ὕπΠ6 Εριβῦ]θ, 566 {16 

Ταὐγτοάποίϊοη. ο {π6 ΕἸγδὺ ΕἸριβῦ]θ ἰο ΤΙπηούῃγ. ΤΠ6 Ῥαβίουδ 

ἸἘριβύ]165 1ῃ τϑϑρθοῦ οὐ ὑΠ15 απθϑῦϊοι τατιϑὺ θ6 Του θα ἃ 5 ἃ ὙΠΟ]Θ6 ; 

ΠῸ ὙὙΥ106. οἵὁἨ ογϑαῦ, οχοθρὺ ΟΠ] ΘΙ θυ ηδ οι, Πϑυηρ [81166 ὕο Δατα 

ὑπαῦ ὑππ6Υ τασβὺ 81] [6 αὐῤι!αὐοα ὕο ομ6 τίου. 



ΠΡΟΣ ΤΊΤΟΝ. 

ΑΥ̓ΛΟΣ δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ 1. 
Ἀροβίοϊιο δ αγθ85 δᾶ 

9 “ “κ“- Αν 7 9 

Ιησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλε- δβῳ!αςαίϊοη. 

1. ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ] ὅο Ζιαοΐηυ. τὶ 1)5 (101 οτα. Ἴησ.) ΕΕΟΉΓΚΙΤ δὲ ; τποϑὶ 

τη85. (1 ε0., Ογἱοοῦ., Θοϊιοῖς, 126 Τ7., δαιὰ Τίνι. 6 511.}; π6. οὐᾶθι' 15 Ἰπνογίθα ὈΥ͂ 

7ΤΊδοι. ΟὨΪΥ νυ Α ; 3 τη85.; ΤΌ],, Οορύ., ϑ'γτ.- ΡΊΙ]. ; Αταθγβῦ. (64.), (ὐδββιοά. 

ΤΉΘΓΘ σου αν (068 ποῦ 56θπὶ Βα! ποϊθηῦ Δα ποΥ ν [Ὁ ΔΠΥ Οπδησθ οὗ {ῃ6 τὸ- 

οοἰνϑά Τοχῦ ἴπ Π6 ργθβθηῦ 858; ἸπΠ6664 1Ὁ τηδν Ὀ6 τοις θα ὑπαῦ 7 δολ. ΔΡΡΘαγΒ 

ἴο πᾶν 6 6ῃ βοιηθυμαῦ ρυθοϊριθαῦθ πὶ αὐισανδ ταϑ! πα! ἢ Ἰπηρ᾽ ὉΠ 8 Βθατιθποθ ἀπόστ. 

Χρ. ησ. ἴῃ δύ Ῥδμ]5 ἱπύτοά ποίου βα! αὐδύϊομβ. [Ι͂ἢ 1 (ον. 1. 1. 8π6 2 ΤΊμη. ἴ. 1 

ΟΡ δ ]γ, ἴῃ ΟΟ]. 1. 1 ἃπα 1 ΤΊτη. 1. 1 ΡΤ ΔΌΪΥ, ἃ πα ΡΥ ΔΡ5 ἴῃ ῬΏΠ]]. 1. τ (δοῦλοι); 

815 Οὐδ᾽ τηδὺ 6 δαορίθα ; θαὺ ἴπ 2 (οτγ, 1. 1, 8] ΘΒρθοίδ!!ν ἴῃ Βοτη. 1. τ πα 

ΠΘΓΘ, ἰῦ Β66ΠῚ8 ο 8 ᾿η81 ΗΠ] 01 ΘΠ Ε1Ὺ βαρρονίβα, ἃπα 15 τσ Ο]Ὺ το]θούθα Ὀγ Δ αολην. ; 

ἴῃ ῬΡΗ. 1. τ ὕΠ6 δαῦπμοιῖῦν 15 5] ΡΠ ἴῃ ἔανοὺν οἵ Ἴησ. Χρ. Τὸ 15. ποῦ βϑῦῃδρβ 

ἴοο τηο ἢ ἴο 5800 ὑπδὺ βοῖὴθ ρϑββίπρ' ὑπουρηῦ ἴῃ ὑπ6 ΑΡοβΕ16᾽5 τηϊπ τᾶν Πᾶν 

οἴνθῃ βυρροβύβα ἃ ναυϊδῦϊοι ἴῃ ὉΓΙ͂ΘΥ ; ἴῃ ΨΘΓ. 4, ἴοτ Θχϑίηρ]θ, Χρ. Ἴησ. (ΤΊδοΙ..)} 

ΒΘΘΙῺΒ ΤΠΟΥ8 ῬΓΟΌΔΡΪΘ, Ἰησοῦ ἃτιὰ σωτῆρος Ὀδῖπρ ὑμτι5. Ὀτσουρσηῦ 1Π ΤῸ} ἰτηγη6- 

ταῦθ οοπύδοῦ. 10 15. ποῦ νγΧ611] ο "6 Πυρϑγου υϊοδ], Ὀὰὺ νᾶυϊϑῦϊοη5. ΘΥ ἢ 1ἢ ὑπ 688 

ἔγθαθη ]Υ τΘουγ τ Πρ' ὑγοσ 5. ΒῃΟΌ ἃ ποῦ ὙΠΟ] 6 Ῥαβδθα ονου. 

ΟἼΑΡΤΕΒ 1. 1. ϑοῦλος Θεοῦ] “α 

ϑεγυαηΐ οΓ Οοα ;᾽ 08 ΤῆΟΓ6 σθπθσὰὶ ἀε- 

ΒΙσῃδῦϊοη. Βαοοθθθ Ὀγ ἀπόστ...1. Χ. 

{Π6 ΤηοΓ6 Βρθοῖα!. Οἱ ἃ}1] οὔπϑι οοοᾶ- 

ΒΙΟΏΒ. δὺ ῬδᾺ] ὕθυύτηβ ΠἸπη56]} δοῦλος 

Ἶ. Χ., Ποιη. 1. 1, ῬΏ1]. 1. 1, σοΙηΡ. 6]. 

1. ΤΟ; 80 4130 2 Ῥοῦ. 1. 1, 6461, ΘΟΙΏΡ. 

Ἑδν. 1.1, δη4 566 781168 1. 1. ΒύγοὶΥ 

δι ἴοτσον νου] ποῦ πᾶν πιδάθ ἃ ἄϑυὶ- 

ὐϊοη. 850 ὙΘΙΥ͂ πούϊοθ ]6: ἴπ βαϊαίδ- 

Ὁ]ΟῺΒ. ΤηοΓΘ ὕΠμ8η ἴῃ ΔΗΥ Πρ 6158 Ρ6- 

ΘΟ] θ165. σου] μῶν Ὀθθη ὡνοϊαθα. 

ΤῊ6 ΘΧΡΥΘΒΒΊΟη 1561} ΟὐοτΓΒ ἴῃ Α οὐδ 

ΧΥΪ. 17, Βδν. χν. 3; ΘΟΠΊΡΆΓΘ 10. Χ. 7; 

ΔΙ. ἴῃ ἃ 511 Ὁ] ἀἸΠ Θυοῦ ὩΡΡΙ]οδύϊοη, 

1 Ῥϑί. 11. τό, ᾿νϑδν. νἱΐ. 3. 

ἀπόστολος δέ] “ απα Κι ιε1" ατν 4ο- 

δύϊο," δια. ;Σ τλοῦθ θχδοῦ ἀθῇηϊδίομ. 16 

δὲ ΠογΘ μὰβ ποὺ 15 ιν δι Πϑύ]ο δ] 

ἴοτοθ (8401), θαῦ, 85. ἴπ πᾶθ6 1, δρ- 

ῬΘΆΓΒ ΟὨΪΥ ἴο αἸβυϊ 5} ἃπα ΒΡΘΟΙΥ, 

Ὀγ ὉΠπ6 ποίϊοθ οἵ δηούμοϑι ὑδ]δύϊουι ἴῃ 

νοῦ ὑπ ϑαθ]θοῦ βύοοα ὕἤο δηοῦπον 

Θοηϊίνθ; 5686 θ8ρ. ΚἸούζ, 2ευα)". Υ οἱ. 

ΠῚ ΒΡ 9350; ΟΡ ΝΥ ΙΠΕΙ) (ΤΠ 8. 53: ἡ- 

Ῥ, Ρ. 393, πα ὉΠ6 Ἰ18ὺ οἵ Ἔχχ. (ὑποπρὴ 

ποῦ ΨΕΓΥ͂ ΟΥΙ ΠΟΥ ἀτυδηρθα) ἴῃ ἘΠ- 

Ἰεηαῦ, Ζ6α. ϑορῆ.. Ν᾿ οΟΪ. τι. Ρ. 5388, Ἐον- 

οὐ α]πθαβ οὐ 0Π18. ΘΟΠΊΤΠΟΙ, ΡΘΥΠΔ ΡΒ 

66 Ῥυϊτηδῦν (οοτηρ. Π)οπ8145. Ογαΐμέ. 

δ 155) 86 οὗ δὲ Πὰ5 16 Βθνϑυῦδὶ δβχρο- 

ΒΙΌΟΥΒ ᾿ηὔο ΠΘΘΟ]ΘΒΒΙΥ ΡΟ οἷα] πα 6]- 

᾿πρύϊοδι ὑγα8] Ὁ 1Ο15.; ΘΟΠῚΡ. νη ῬΘ116 

ἦη ἰοὸθ. κατὰ πίστιν κ-τ.λ.] 1. 6. “707 

(ἐἶν6. Κιω"ἐπιογαγιοο 97.) ἐ6 ψαϊέ, ο7 (α᾽ 5 

οἰοοί ,᾿ ὉΠ6 πίστις τῶν ἐκλ. 15 ὕΠ6 ἀδϑύ1- 

Ἰδὲ ὦ 
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- κ “3. 9 ᾽ - 5, κοι ν 5 9 
2 Κτὼν Θεοῦ και ἐπιγνῶσιν ἀληθείας τῆς ΚΑΤ εὐσέβειαν, επτ 

τιϑθϊοη οὗ ὑπ6 Δροβυθβῃῖρ: ποὺ “ΒΘΟῸΠ- 

ἄστη βάρη, αϊ]ρ., ΟἸάγοτη., Ὑ Π]6Ὲ; 

ὑπουρὴ ἀδίοπα θα Ὀγ Μαυύθ165, Β6Θ}}}8 

ὙΕΘΥΥ͂ ἀπε ϑἐδούουν ; ὑΠ6 Ταῦ ἢ οὐ Κπονν- 

Ἰθᾶσθ οὐ ᾿παϊνίατια]5. οαηποῦ, συυποῦῦ 

ΤΟΝ ΘΧΡΙ ΑἸ πἴηρ᾽ ἀυγδ (οοΙηΡ. ῬεΙ]6), 

ΘνΘΡ 6 {π6 στα]θ οὐ πογηιὼ οἵ 1π6 Αρο- 

5.165. οἵοθ, Τ]|ι6 υηθδηῖηρ 18 ὑππ5 

ΠΘΔΙ͂Κ ἃ5 Θη αποϊαῦθα Ὀν ΤΉ ΘΟΡἢ., πρὸς 

τὸ πιστεῦσαι τοὺς ἐκλεκτοὺς δι᾿ ἐμοῦ, 

δοαγ εἴμ 50 το ἢ ἃ5 νὰ διδάσκω τοὺς 

ἐκλ. τὴν εἰς αὐτὸν πίστιν (( γα ν), ἃπα 

ὍΠ6 βθη ιπηθηὺ 18 ΡᾶΤ4116] ἠο ἤοηι. 1. 5. 

ΤΠΟῸΡῚ 1 τᾶν ὃ6 δα μηϊὑὑθα πᾶὖ {16 

ἴάθα οὗ “ οδ]θοῦ,᾽ “᾿πύθηθοη," 18. ΤΠΟΥΘ 

Γ]}1ν Θχργεββϑα Ὀγζ εἰς δια πρός (ΔΜ αἰ1}.), 

1ῦ 5111 Βθθῖηὴ8Β ΠΟρθίθββ ὕο ἀθην ὑμπδὺ 

κατὰ ἴῃ ΒΌ0 ἢ Θχχ. δἃ5 κατὰ θέαν, Τηυ- 

ογά. νι. 30, καθ᾽ ἁρπαγήν, Κοπ. Απαῦ. 

117. 5. 2, 8]., Ῥ] αν Ῥοϊπύβ ἴο ἃπὰ ἴτὰ- 

ῬΊΙ65. ϑοῆιο ἰάθῶ οἵ ῬΌΓΡΟΒΘ; 8586 Βοβῦ 

τι. Ῥδτη, 76... 5.ν. 11. 3, Δ΄ ΟἹ. 1. Ρ. 1508, 

01}, αν. ὃ ὅ29. ΤΆ τὸ Ῥ6 ποῦ ὑπᾶπ8 

ΤΠ Πουηθηΐ, νγ8 ΤΠΔῪ 58 ὑμαῦ ἴῃ {Π|6 

ὕῃτθθ ῬΓΘΡΡ.; εἰς, πρός, κατά, “ οὈ]θοῦ᾽ 

18. ΘΧΡΓΘΕΒΘα ἴῃ 105. Πρ θϑῦ ἄθρτθθ ὈΥ 

{Π6 ἢτγβῦ, πὰ ἴῃ 105 Ἰονγθϑῦ Ὀγ ὑπ6 ἰαϑῦ: 

Ῥαὺ ὑπιδὺ {18 ὕνγο ἔυυ Ἴθι ΔΓ 6 νΘΡῪ ΠΘΆ] 

Ὅο Θϑ 0} οὔ δὺ ἴῃ τη ΘΘ]ηρ', γγ 1116 κατὰ 

ἀο65 ποῦ 1156 τητπιο ἢ ἀΡρονο {Π6 1468 οἵ 

ἐΒΡΘΟΙΔ] τοίθνυθμοα ἴο,᾽ “ἀοϑυϊηδύϊοῃ ἴοσ. 

Ὗγ 8 τηϊρ}ηιῦ ὑπ π8 ῬΘΥ Δ ΡΒ 580 εἰς τύπον 

ΤΗΔΥ}κ5. ἑηυηνοοϊἑαίο γι) 0086, πρὸς ε(ἰέϊ- 

ηιναΐο Ῥιι"ρο8., κατα αοδέϊηαἰέοτν; σοτηρ. 

ποῦθϑ οὐ βρη. ἵν. 12. ΤΠ656 αἸβθϊπο- 

ὑϊοτ5 τηπδῦ ΠΟΘ Ὀ6 ΔΡΡΙ16α4 ν] ἢ 

ογθαῦ οσϑαύϊοη. Τῦ πϑϑα ΒΟΔΙΌΘΙΥ 6 

βῷϊα ὑπῶὺ ὑΠΘΥΘ 15 ΒΕΓ ΠῸ Ῥδυθ 6815; 

566 ΝΥ 'ποΥ, ΟἿ. ὃ 62. 4, Ῥ. 400. 

ἐκλεκτῶν Θεοῦ] “ ο7 ἐλ οἤιοδειι ο7 (Τοα." 

ΤΠΘγΘ 185 πούμιηρ ῥγοϊθρύϊο ἴῃ Π6 6χ- 

Ῥτοβϑίοι, 50. τῆς ἐκλογῆς τοὺς ἀξίους, 

ΤΠ θοά., ἃ Πα ΤΠΟΓ6 ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ, [)6 Υ εὐῦθ : 

“016 δι. οὗ {116 δ᾽ θοῦ ΤΌΥΤη 5 ΟΠ6 ΘΟ. - 

Ῥουπὰ ᾿άθῶ, 10 15. οὴν ὅπ πίστις ταῦ!ον 

ὑπὰπ ὑπ6 ἀρῆπιίηρ σθη, ὑμδὺ {π6 τππο- 

τηθηῦ οὐ ὑπουσηῦ ῬΥΪ ΠΟΙ ΡΠ ταβῦβ. 

ΝΥ ἔασύμον, Αοὐβ χα. 48 βῇονβ 118; 

-- αὐ οἰθούϊοη 15 ποὺ ἴῃ ΘΟΠΒΘΟΙΒΠΟΘ 

οὗ δια, Ῥαῦ ἔδι0 ἢ ἴῃ σοπβοαπθποθ οὗ 

δἰθούῦϊοῃ ; οοιηρ. ἘΡΙ. 1. 4, ἃπα πούβθβ 

ἦη, ἰοο. 

ἐπίγνωσιν ἀληθ.1 “7}ε{| ἱηοιϊοάφο οΥ 

ἐλι6 γιέ, ὁ. 6. οἵ Θνδηρθ!]ο 8} ὑραςῃ, 

οοΡρ. Πρῃ. 1. 13; “ἴπ [οο, ἱπαυῇῦ, 

ΤΩ ΪΒΒῸΒ5. ΒΌ Τὴ Α Ροβύοϊτιβ αὖ Θ]θοῦϊ ΡῈ. τὴΘ 

οὐδάδῃῦ οὖ οορπῃοβοδπῦ νϑυϊϑαύθιη, Ἐἰ8- 

105. ᾿Αλήθεια ἢδ5. ὉΠτι8 Ταίθγθηοθ ὕο 

ὑπ οὐγοοί (ΒΌΓΕΙΥ ποῦ ἤο 6 τϑβοϊνθᾶ 

ἴπίο ἃ τη 6168 86]., τῆς ἀληθινῆς εὐσεβ.; 

Οονδγ), ἐπίγνωσις ἴο {8 8ι)εοῖ ; 95. 

ὕὍπ6 Ἰαύθογ. (΄ δοουταύω οορ! 10,᾽) 566 

πούθα ον “ρῆ. 1. 17. ΤᾺϊθ “ἀγα ἢ 18 

ἀοβπϑα τῆογθ ὀχδοῦυ ὈΥ ὑπ6 οἰδιιδθ τῆς 

κατ᾽ εὐσέβειαν, ΘΟἸΩΡ. ποίαβ οὔ 2 772). 

ἸΠ τ 1 ὙΠ 1: 15: τῆς κατ᾽ 

εὐσέβειαν τηον 6 ὑταηβαὐθα “ΠΟ } 18 
ΔΟΘΟΙΠΙΠηρ' ὑο σΟΘ]Π]Π655.᾿ (566 ΠΟύθΒ ΟἿ 1 

Τίην. νὶ. 3), αῦ ἃ5. ΟΌΒΡΘΙ ὑγαῦῃ οδῃ 

ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΡῈ 5814 ο ΡῈ σοη ον ηναῦί6 ἐο 

εὐσέβεια (511: 1655 ὕο 06 “τοσυ]οῦθα Ὀγ᾽ 

10, ΑἸἢ.}, δηα ἃ5 1ῦ 15. ποὺ Ῥγοθδῦ}8 ὑπῦ 

186 ῬΓΘΡ. νοῦ] 6. υαϑϑὰ ἴῃ ὕπθ βδῖηθ 

Βθπύθποβ ἴῃ αἰ θγθηῦ βθη865, ὑπ ΤΟΓΘ 

πδύαγα! πιθαπίμρ 15, “ὐλίοϊ, 8 (ἀοδί γηθα} ὁ 

7.0» σου γι688,, 5011. ΥΒΙΟΘἢ 15.“ τπποϑῦ πϑ- 

ὈΌΓΑΙν ῥτοάποίνα οἵ μοῖν Ἰνίπρ' πὰ 

ὃι ῬίουΒ σοηνουβαίοη,᾿ οι, 36). 5. 

γο]. π|. Ρ. 214 (Ἰ'805). ΤῊδ τπθδῃΐησ' 

ϑαορίοα Ὀγ Ηαὐμορ, “Βΐϊοῃ 15 81Π64 

ὕο ᾿ (“ θεΖθιομποϑῦ 416 Απρο!υρ κεῖ), 

ΘΡΘΕ 1 Β.ΟΠ ῬΑΒΒΆΘΘΒ ἃ8Β οι. χ, 2, 

15 τῆοτθ ἔπη ἀοιὈΥΓα] ; 5886 ὙΥΊΠου,, (ἴν. 

δ 40. ἃ, Ῥ. 359. Οπ {Π6 τηθδηΐηρ' οὗ 

εὐσέβεια, 5866 ποίεβ οη τ 7Ἴην. 11. 2. 

2. ἐπ᾽ ἐλπίδι κι τ. λ.1 “ γεβέϊηγ οἩ, 

Λορέ 67) εἰεγηαὶ {{{6,᾿-πιοῦ “ἴῃ Βρθῖη,᾽ 

γαυ!ρ., ΟἸανροόιη., οὐ. (“«π᾽): Θομιρ. 

Ότα- ἰνν 1, ὙΠ: 29 1 (01, ἴχ᾿ ΤΩ» 

ΠΟΡΘ ἴβ Ὅπ6 δαϑὺβ. οὰ. νυ] οἢ 81] γϑϑύβ, 

5686 ΥΠΘΓ, 67. ὃ 48. ὁ, Ρ. 340. Τὴ6 

σΟμΠΘΧΙΟΙ οὗ ὉΠ6 ΟἸδιι58 15 ποῦ ρϑυ θοῦ ν 



τσ: 181 

ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς Θεὸς πρὸ 

χρόνων αἰωνίων, ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον 2 

ΟΙΘΑτ ; 1 ὁ ΠᾺΡ α]γ θ6 Θοππθοίθα ψΊΡ ἢ 

ἀπόστολος, 85 10 σγου]α ἐππι5 στη ἃ οο- 

ογαϊηδίθ οἱδτιβθ ὑο κατὰ πίστιν κ.τ.λ., 

Δα σου τῆοτο πϑύπιγα! ]ν 6 ᾿πύτο- 

ἀποορα ὈΚΥ βοιηθ βρβοϊγιηρ ρδυύϊο]θ; 

ΠΟΥ Οδη Ὁ θὲ δύθβομβα [ο ἐπέγνωσιν 

κιτ.Ὰ., ἃ5. ὑῃ15 σγουῦἹα νἱο]αῦθ ὁπ 6 οἹοθα 

ὉΠΙΟΙ οὗ πίστις ἃπα ἐπίγν. 'ν 6 τηυβῦ 

ΤΠ θη, τι 1)6 ὟΥ. δπὰ Ππαύμον, δηὰ, 

8.5 1ῦ νου] 566π|, Οἢτγβ. δα ΤῊροά.; 

τϑῖϑυ 10 ο {π86 γνο]8 οἰδιιβ8, κατὰ πί- 

στιν---εαὐσέβειαν: ὑπὸ ΑΙ ΡΟΒΌ]6᾽5 68]Π1πρ' 

Βδα ἴον 105 ἀδβυϊπαύϊου ἐπ δι οὐ {Π68 

οἰθοῦ δηα ὑπ Κπον]θάρθ οὐ ὑπ ὑγαύῃ, 

διη4 {Π6 Ὀᾶ518. οὴ. νυ 10 }} 411 {Π|18 γϑϑύθα 

ψ 85 ὕπ6 ΠΟρ6 οἵ δὔθιπὰὶ 11[8. 

ἐπηγγείλατο] “»γοηυϊδοοι," “Ῥγοο]αϊτη θά, 

86. ἴῃ {Π6 νᾺΥ ΟἵἉ ἃ ΡΓΤΟΙΏΪΒ6 : 80 ἤοτῃη, 

ἦγ. 21, ΟΔ]. 1. το. Τὴη6 ἴογοθ δπὰ 

ὑγσαῦῃ οὗ ὑπ6 ἐπαγγελία 156. ἐμθη θη- 

Βδποθα ὈΥ ὕΠπΠ6 ΘΧρρββββῖ0η, ππΙατι6 ἴπ 

ὑμ6 Ν. Τὶ, ὁ ἀψευδὴς Θεός. Οοληρ. 
Ὠον νυ ῸΥ ἴογ ὕΠ6 βθηὐπηθηῦ, ΗΘ6. νἱ. δ, 

᾿8ηα ον ὑπ6 δχργθββίουι, Εἰανὶρ, Ογεδέ. 

564, Τλαῦκος ἀψευδὴς θεός. 

πρὸ χρόνων αἰωνίων] “ δε,ογ6 εοἰογ "αἰ 

ἐΐηιο8.᾽ Τῦ 15 ποῦ Θᾶ50 ἴο ἀθοῖϊάθ ψῃ8- 

ὅπΠοῚ χρόνοι αἰώνιοι ἅτ ΠΘγ6 ἤο 6 ὁοη- 

ΒΙἀουθα (α) 85. ΒΡ “ΥΘΙῪ δποϊοηῦ 

ὀϊτηθβ᾽ (64. τ᾿, Ὑν]εβίηρ.), πολλοὺς καὶ 

μακροὺς χρόνους ((οταγ), οοτηρ. (δὶν. 

ὅτι ἰοο.; οὐ (Ὁ) ἃ8. δαυϊνα!θηῦ ὕο πρὸ τῶν 

αἰώνων (ΠΠπ6ο4,, ΑἸΈ., δ ογάϑνυν., 8].), 

858 ἴῃ 2 ΤΊτΩ. ἱ. 9. 1 ἴανοαυι οἵ (6) 15 

ὑη6 τϑῆθουϊου ὑπαῦ ὑπουρὴ 1Ὁ τη Ὺ Ὀ6 

ἐρϊυ βαϊὰ ὑπὸῦ (οα Ἰονβα τ8 ἔγομῃ 81] 

οὐθγϊῦν ((Εοαπη.), 1 5011] απ ηοὐ Βύγι Οὐ] 

Ῥὸ 5814 ὑπαῦ ζωὴ αἰώνιος νγὰ8 ῥγοηυϊδοα 

Ῥϑίογθ 211 θύθυηἱῦν (886 Ἡ διπιηομα ὅν 

ἴο00.}): ἴῃ ἕδνουυῦ οὗ (0) 185. 0ὉΠ86 τ88 οἵ 

αἰώνιος ἴῃ ὍΠ6 ῬΓΘΟΘα]ηρ᾽ τηθιὴ Ὀ61', Ὁ Πα 

ὅπ6 Ῥᾶγὑ 9} Ρ8}8110] ΔΗον θα Ὀγ 2 ΤΊμη. 

ἱ. 9. Οπ οἄγοία]! χϑοομβιἀθυαύϊοη ὑΠ6 

ῬΙΘΡΟΠάθυΔΠ09 15 ῬΟΥΠΔΡΒ ὕο 6 το σα γ- 

6] ἃ5 8115 Ἐ0]}Υ 1 νοῦν οὗ (0), ἃ {π6 

ἐλπὶς 1561 δπ σθηθυ8] ΘΟΙΠ86815. το- 

Ἰαύϊηο ὕο 10, ταῦμου ὑπὰπ ὑΠπ6 βρθοῖῇο 

ῬΙΓΟΙἾδθ οὗ 10, ἴο Ὀ6 Θοποθινθά 885 

ΤΆΤ ΉΪΥ τϑίθχυθα ὧο. 

3. ἐφανέρωσεν δέ] “διυύ ηιαγζοδίεα ;" 
ἴῃ Ῥγδούλοα! Ὁποὰρὴ ποῦ νου] δηΐ1- 

6515 ὑο ἐπηγγείλατο, ν6Υ. 2; {ῃ6 

ῬΥΠΙΉΔΡῪ ἐπαγγελία ((6ῃ. 11]. 15), γϑῶ;, 

ΘυΘπ ὑπ6 οἁγάϊπ8] ἐπαγγελία ἰο ΑῬν8- 

Βδτὴ (6]. 111. 8), Τϑαυῖγθα Β0Π18 ἔῸτ- 

ὑποιὺ τον ϑἰαύϊοιι ἤο τηᾶ κα ᾿ὖ ἔᾺ]}1ν φανε- 

ρόν. ΤῊ τηο 168 βύνοῦ φη 0 6518. ΟΘΟΙΓΒ 

1η ΟΟ]. 1. φΖύ, ψῃθΓ6 ΒΟ υοΥ ὑΠπ6 8]- 

Ἰαβίοι 15 αἸβδγθηῦ ; οοηρ. Ἔτη. χνὶ. 

25, 26, 2 Τί. 1. 9, το. Τη6 δοοῦβ. 

οὐγοοίά αἴῦον ἐφανέρωσεν 15. ΟἸΘαΥν τὸν 

λόγον αὐτοῦ, ποὺ ζωήν ((οιπηθη., 8].), 

οΥ' ἐλπίδα ζωῆς (Η οἴην.). ΤῊΘ Αροβί!β 

ΟΠδΠΡῸΒ. ὕπΠ6 δοοῦβ. ἴον" ὕμθ βᾶϊτθ οὗ 

τηδἰτίπρ Π5 ἸΔηραδρ᾽6 ἸΠΟΤ6 οχϑοῦ ; ζωὴ 
αἰώνιος νν88, ΒΌΓΙΟΟΙΥ Βρθδκίησ, ἴῃ στϑ- 

σαν οἵ 105. Δρρθδγδποθ, ἔαΐασθ: {16 

(ΌΒΡΕ] ᾿πο]αα 68 θοΌἢ 1ῦ δ 411 πη 95, 

ὙγΠΘΌΠΘΙ τϑίθυυπρ ἤο ὕΠ6 ργθβθηῦ Οὗ 

[86 Ταῦατα ; β66 ΤΏΘΟΡΗ. ὁ) ἰο6., ΜὮΟ 

Βὰ5 βαρ αἰπθά ὑπ βὐγπούσγθ οἰθαυν 

δια ΘΟΥΓΘΟΥυ. καιροῖς 

ἰδίοις] “ὧν ΜΠ 5 οιυη," 1.6. “ὧπ ἄτιο 8οα- 

801,8, τοῖς ἁρμόζουσι, τοῖς ὠφελημένοις, 

ΤΉθορη. Οπ πθ βχργθββίοη δηςἶ [88 

ῬΘΟΙΠ Ια πδύατα οἵ ἐπ ἀδῇ., 566 πούθϑ 

ον τ την. ᾿ῖ. 6. ἜΪΘΓ6 ἃπᾶ 1π 1 ΤΊτ. 
Ὑἱ. 15. (οοτηρ. Δοίβ 1. 7) {Π 6. γϑίθγθ ποθ 

το ὑπ6 βαθ]θοῦ, αοα, 15 580 αἰβύϊη οὐ, ὑπαῦ 

086. ᾿ποῖρ [06 γῶ] ὑγϑηβ] ὔ]οη ΤΥ ὈΘ 

τηδϊηὐαϊηθα, τὸν λόγον 
αὐτοῦ] “Πὲ5 ωὐογα,᾽ 1. 6. ἃ5. τλονα ἔᾺΠ}Υ 

ἀρῆπθα Ὀγ ἐν κηρύγματι κ.τ. Δ., ὉΠ6 

ΟΒΡΕΙ, νυ] 0 ἢ. τγὰβ ὑπ γονϑϊδύϊοι θοῦ 

οὗ ὕπΠ6 ῥτὶμπὰ] τηγϑύοσυ (ἤθη, χυΐϊ. 26), 

δι 81] βυσοθθαϊηρ' ἐπαγγελίαι, ἃπὰ 

γγὰϑ ὩΠΠΟΙ ΠΟΘ ἴο Τη81 [ἢ ὑπ κήρυγμα 

(ὅπ τπϑϑϑᾶρθ,᾿΄---ποῦ, ἃ5. ΒΟΙΠΘὕΠ]65 

ππάουβύοοα, -εκήρυξι9) οὗὐ ὑπ6 Τιογά 

δἃ ΠΒ Αροβῦϊοθ. Τὸ τοῖϑυ ἰὸ ἰο ἐΐθ 



182 ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ. 

9 κι ’ ἢ 5 , 9. ἢ 5. 5.9, ᾿ Ψ 

αὐυτοὺυ εν κηρυγματι οΟ ἐπιστεύθην εγω ΚΑΤ επιταγήην του 

“ ε “ Θ “ ΠΝ ω ’ Ν Α 

4 σωτήηρος ἡμῶν ὕὍδεου, τῷ γνησίῳ τεέεκνῷ κατα Κοινῆν 
, , ἐν ἀΣ στ, ΟΥ̓Ὰ ΞΒΕΝ κ Χ ᾿ 

πιστιν. χάρις και εἰρηνῇ απο Θεοῦ πατρος και Χρι- 

στοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 

Ποσοβ, αἰ Φόγοσμθ, (ἰθυτη., ἅμα 

Οὐ Υβ5, ῖ8 ΠΟΥ πιηβα ϊβέδούοσυ. ΘΟ 

ὉΠπ6 ομδποθ οἵ οοπβυγπούϊομι, 568 ΝΥ [Π6Γ, 

αν. ὃ 63. 1, ῬὉ. 501, ΨΈΘΥΘ. ΠΕΌΠΠΘΡΟῸΒ 

Ἔχχ. 816 οἰδθὰ οὗ ἴδ τπογθ ΒΟ] Πρ; 

ΦΠΘΟΟΪ αῦΠ δ. ὃ ἐπιστεύθην 

ἐγώ] “οὐὐέϊι εὐυϊοῖ, 1 αὐα8 γι γ"υσοαὶ ," 

ὁπ. 818 οοπδύγπούϊοιι, 566. ΥΊΠου, Ο. 

8. 22. δ) Ρ- 204, ἃπα [ῸΣ ἃ 5111}181 ΘΧ- 

ΔΙΉΡ]6, 68]. 1]. 7. κατ᾽ ἐπιταγὴν 

κι τ. λ.7 “ αὐοογαϊηγ ἰο ἐΐι6 οοηυηιαγια- 

μετ ο7 ον ϑαυΐοιν» Οοά ,᾽ 50, Ὀαὺ 

ψΙη ἃ ΒΠΙσμῦ σμδηρα οἵ οὐάθν, 1 ΤΊτη. 

ἴ. τ. Τὸ μὰβ θθθὴ βασσθϑῦθα ὑπαῦ {86 

Θθοομα Ῥούβοι οἵ ὑμ8 Ὀ]Θββθα Τα ΌΥ 

ΤηΔΥ Ὀ6 θα ἱπίθπαθαᾶ; οομρ. ποῦθϑ 

ὁπ οἷ. {|. 6, ἀὰ Τύβιδσῖ, Ζολγῦ. τι. 2. 

4; Ῥ- 310: 18 Δῃδίορυ οἵ τ ΤΊτη. ἱ. 1 

ΤΟμθυΒ ὉΠπ|8 ΠΘΓΘ, ὉΠ ῬΘΡΒΔΡ5. 8150 

ἴπ οἷ. ἴ, 11, γ ΡῪ ἀοπθύξα!. ΤΊ] ἀξιό- 

πιστον ἱπρ] 164. ἴῃ ὑπ6. ὃ ἐπιστεύθην 

(ΟΠ γ8.) 15. Τασῦμον ἀδῆπθα ἃπὰ δῃ- 

παποθα Ὁ. ὑπ ἀδοϊανδύϊοιι ὑμαῦ 1ῦ νγὰ8 

ποὺ ἐΡΙΌΡΙΙΟ τηοῦτι,᾽ θαὺ ἴῃ ΟὈΘαἴθηοΘ 

ἴο ἃ βρθοῖδὶ οοτητηδηᾷ ; 588 πούθβ οὐ 

τ Τύην. '. 1, ΏΘΥΘ [16 οἰαιιδθ 18. Θοηβὶ- 

ἀεγοά. 

4. Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ] “ο 7 Ἰέιι8, 

φῖῃ ἔγιιο (ψογυιυη6) οἰυὐια.᾽ “ΗΘ γϑοθῖνϑῦ 

οὗ {15 δριβϑῦ]8 ἰβ ἴἅ. ὕἤοο ἀἸβυϊ ποῦ Υ 

τηθηὐϊοποά ὅο τη κθ {Ππθ Βιρροβιυϊοη 

ΔαΤΩΙ551016 ὑπαῦ 10 τνὰβ δ ἀγθεβθα (ΘΟ 0. 

οἷ. 11. 1.5) ὕο ὑμ6 ΟΠΌΤΟΝ, 566 ΝΥ Ἰθβηρ. 

Εἰμηοῖί. τ. τ, Ῥ. 26ο. Οἱ ΤΊ. οοτη- 

ῬΑ νΟΙΥ 1016 15 Κποννῃ. ΤΠ ΠδιὴΘ 

ἄοοβ ποὺ ὁδοῦ ἴῃ ὑπ6 Αοἰβ, θαῦ ΠΠῸΠ 

188 Ἐρρ. νν πὰ ὑπὰῦ Πθ νγὰβ ἃ ΟὙ θεὶς 

(681. 11. 3), οοῃνουίθα, ἃ5. ὅπ6 ρυθβθηῦ 

νΘΓ66 ΒΘΘΙῺ5 ἴο ΠΏΡ]Υ, ὈΥ δῦ Ῥαὰ] Βϊπι- 

861}, πα 10} {Π6 ΑΡοβί!β αὖ «Γι π8ἃ- 

]1θῖα οπ μἷ5 ἐμύνεα νἱϑὶῦ (ποὐθβ οὐὺ (ταί. 11. 

1. Ἠρπ νβ βϑῃῦ Ὁ. δῦ Ῥδιὺ], ψΠ θη 

αὖ Ερἤεβαβ, ὕο Οουϊπί (2 (ον. νἱῖ. 6), 

ΟΠ Β0Πη6 ἈΠ ΠΟΥ ΘΟΙΩΤηἰβδίοη (ΝΜ ΘΚ 6 ̓  

οὐ 2 Οὐ». Ῥ. 3), Ῥοβδιδίψ ΒΒ ΒοΙη8 

Τίογθποθ ο ᾧ' ΘΟ] θοῦϊοη (2 ΟὉΓ. ν]]]. 

6, προενήρξατο), ἰΒ ἃραίῃ τ {Π|6 

ἈΡοβί]8 ἴπ Μδοοδοπία (2 Οὐγ. 11. 13, 

ΘοΙηΡ. ΜΙ γἱϊ. 6), ἃπα 15 βθηῦ ὈΥ͂ 

ἴσα νι π6 βθοομα Ερ. ο ΟοΥϊπθῃ 

(5 ον. νἱἱ. 6, τό 54.). ΤῊ6 τϑιῃδὶ ]ηρ᾽ 

πούϊοθϑ οἵ ΤΙῦ8. ἃ’ ΒΌΡΡΙ θα ὈΥ ὕΠ8 

Ῥαδβίογαι Ερρ.; 5862 ΤΊ). ἱν. το, ΤΊῦ. 

ἴ, 5.86.» ἢ. 12. Αὐοογαϊηρ' ο ὑγϑα ! 101, 

ΤΊῦι5. νγὰβ ὈΙβπορ οὗ Οτείθ (560. 

Μὲ. τιπ. 4), ὅπ ἀϊθὰ οα ὑπαὺ ἰϑ]απὰ 

(514. Ὧ6 γιὲ. ϑαγποί. 87); 8866 ὙΥΊΠΘΊ, 

ΑἾΨΔ. 5.ν. “Τιῦαβ,, Νο]. 11. Ρ. 625, 

δα οὐτηρ. 4 οέα ϑαποί. (ὅπ. 4), ΝΟ]. 

ΤΡ ΤὉ52. 

τέκνῳ, 5660 ποίβϑ οὐ 1 7ἴην. ἰ. 2. 

κατὰ κοινὴν πίστιν] “ὁ γοϑρεοί οΓἢ 
(οὐν») οοηνηλογν ζαϊάι,᾽ “461 τοβρθοῦα 

αἀεθ απϊάθιη οὺ Ῥϑαϊο ρϑυ οὖ ΤΊο 

ΕΠΙΟ ΘΟ πλ1πῖ8 οταὺ,᾽ ΒοΖῶ, τὴν ἀδελ- 

φότητα ἡνίξατο, ΟἾγΥ5.: ἃ ΤΟΐθρθ πο 8 

ἴο ὉΠ6 ΤΠ ὑπᾶῦ τνὰβ οοπηπιοι ὅο ὑμθ τα 

απα 411 Ομτϊϑθδηβ (Βθηρ., ὙΥ]Θβὶηρ.) 

νου], 88. “Θγοῖηθ βυρσοθβδίθβ, 6. ΠΘΓΘ 

ὕοο ζ'ϑιθγδὶ. 

Οηἡ {π86 ὄχργϑββίοι. γνησίῳ 

Οτούϊαβ ἢπα8 ἴῃ κοινὸς 8, 

τϑίθγομοθ ὕο ὑπθ αστθοῖςα ἴῃ ὕΠ 8 ῬΘΥΒΟΠ 

οΥ Τιῦπ5, πα ἴο ὑΠ6 «68 ἴῃ ὕΠ6. Ρϑὺ- 

501) οὗ δύ Ῥδα]; {Π15. βθϑηὴβ “δυραὔϊ5 

ααδ ν 5 ἀϊούατη.᾽ 

χάρις καὶ εἰρήνη] ΕῸΣ ἅτ ΘΧΡΙΘΠΔΙΟ 

οὗ 0π158 ἴογιι οἵ (ΟἸ τ ιβυϊδη βα!αὐαθϊοπ, 

866. ποῦθε οὐ (Ταΐ. ἱ. 5, ἃπα οὐὺ ρῇ. 1. 

2. ΤΠεΥΘ ΒΘΘΙῺ8 ΠΟῪ ΕΠ Βα Ποῖθηῦ 

δα που νυ ὕο 0501 7 8ο];. ἴῃ ἢΪ5. ἴη- 

βοεύϊοι οἵ καὶ πᾶ οτηϊβδίοθ. οἵ ὑῃ6 

τηοῦθ πα Ι νἀ ΠΖίπρ' ἔλεος, νι ΟΥὉ) 

ἘΠ ΟΊΙΝ, 17. 73. 137; δ υϊσ., ΟἸΔτότη., 

Οὐορύ., ὅ'γε., Ζυθι.- Ια, Αστα.; ΟἾΡΥ5. 

(Χρυθββ υ), δπμἃ τηϑηΥ ΟὐἸιθι8. ΤῊΘ 



Το ΤΕΣ 

Τ Ἰοῖν {π66 ἴπ Οτοίθ ἰο 
οΥὐδίη θ᾽ ἀθυβ, γγῸ τητιδῦ 
μῶν 411] σὴ ΠΟΤᾺ] 
απ! {15 ἃ ἕθδο 
Βοιηα ἀοοίν 6. 

τΘϑπρ' μον Θν ΘΙ 15 ποὺ ΡΘυ ἔθου Υ οο- 

δίῃ, 8ἃ8 ἔλεος (1160.) 15 τοίδϊπθα ἴῃ 

ΑΟἸΚΙ͂,; ὅ'γυ.- ΡΗ1., ἃ].; ΤΠ6οά., 8]., 

διηα 15 δαορίθα Ὀγ Ζαοίηη. ΤΠ|6 δα 61- 

ἔϊοη οἵ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἰο Χρ. Ἴησ. 

(θοτηρ. οἷ. 111. 6) 15. Ῥθοι αν ὕο {818 

Βα] αὐδίϊοη. 

5. ἀπέλιπόν σε κ.τ.λ.1] “1 ἐγ} ἐἤι66 
ἴῃ Ογείο. ΝΥ ΏΘη {π|5 Παρρθμθα οδη 

ΟἾΪΥ 6 οοπ͵θοίαγοα. Τὴ νϑγῖουβ 

δυθθτηρύβ ἴο ᾿γ]πρ' {115 Οἰγοιιπηβύϑη 8 

τ πη ὑΠ|6 {ϊπη6 πο αθα ἴῃ ὑπ6 Αοὐβ 

ΟΥ π6 Αροβύῦϊθθ (θοηρ. ΘΒ ον, 

Οπγοποί. Ρ. 320,56.) Β6θπὶ 81] ἴο θ6 πη- 

Ββο ιβέαοίονυ, ἃπ 4 ἤῶνθ θθθῃ Μ06}1} 1ῃ- 

νοβυρσοίθα θγ ὙΊΘβιηρον, δ ίνἰοἰέ. τ. 4. 

Ῥ. 262 5α., ἃη4 (1π ΔΏΒυγΘΙ ὕο ΝΥ 1656] 61) 

ΡῬ-. 36ο. Τιδηριᾶσθ, ΠΙβύῦου!ο] πούϊ668, 

διη ἃ ὑπ δ νδηοθα βὐαύθ οἵ ΟΠ νυ βυδηϊῦν 

ἴῃ ὑπαῦ ᾿ἰϑ]απα, 4Π1Π| 58 ἴο θδα τ 

ἴο ἢχ {Π8 ἀδύθ οἵ {π6 Ἐρ. πιϑᾶν ὕο ὑμαῦ 

Οὗ τ Ττη., δπα οἵ {18 ἸΟΌΤΠΘΥ 85 ποῦ 

ΨΘΙῪ ἰοηρ' δἰθου ὑπ6 Α ροβί]θ᾽ 5 ὑϑΊθαβθ 

ἔνοπὶ 5 Ἡνϑὺ πη ρυβοημτηθηῦ αὖ ΠοτηΘ ; 

8566 Νοαπάᾶορι, “δ [αγίζηγ, Ν' οἱ. 1. Ρ. 338 

54. (ΒΟ η), Οὐηγ. ἂμ Ηονβ. δύ 

Ῥαιιῖ, ΝΟ]. τι. Ρ- 565 (64. 2), (ἼΠΕΓΙΚΘ, 

Μηγυϊοϊέ. ὃ 48. τ, Ρ. 306 (6. 2). ὙΠΘΙΘ 

ΒΘΘΠῚΒ ὅο Ὀ6 Π0Ὸ 5ι!Ποϊθηῦ ΤΘΆ80Π [ῸΣ 

ΒαΡΡοβίηρ,, ει ἢ Ν᾽ ΘΔΠοΥ (Ρ. 342), ὑπαῦ 

ΟΠ υἸβυϊδηϊυ νγὰβ ρίαπίοα, ἴῃ (γί ὈῪ 

δῦ Ῥδυ] οἡ {Ππ|5 οοσεβίοῃ ; 760γ) γαγυςοο 

16 ταῖρῦ πᾶν Ὀθθπ, Ραύ ρ]απῦθα ὈΥ 

Πΐτη ἴῦ ΒΟΔΡΟΘΙΥ οοὐ]ἃ Πμᾶνθ θθθι, ἃ8 

6π6 ψ ΠΟ]6 ὑθποιῦ οὗ ὑπ Τρ. Ἰϑδὰβ ἴο 

{Π6 βιρροβιθϊοι ὑπαὺ τῦ πᾷ Ὀθθη Ἰοηρ' 

δϑύθ Ὁ ΠΒη64, δα μαὰ ἱπάθοαᾷ ϑ θη 

Βαβιοϊθηῦ τοοῦ ὕο Ὀγθαὶς οαὐ ᾿ῃπο Ποθιὸ- 

εἷοϑ, ΟἸἰβυϊηῖν τσ πᾶν Ὀθθπ 

Ραηίθα ὑπογο αἴθθι ὁπθ οὗ ὑΠ8 ΘΡ]Υ 

ἀἰβρθυβίομϑ; Οὐθύδηϑ 66 Ῥγθβθηῦ ἂὖ 

ἀμπ6 Ῥοηθοοβῦδι τηΐγϑο]θ (Δ οὐδ 11, τα): 

8688. 650. ΝΥ 1θββίμρ. οἷν γ9 1, 5, 1180}. 

188 
’ ’ 9 ᾽; ’ 3 ’ 'ούτου χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτη, 5 

ΦΨ ἊΝ ᾿ 3 ’ Α ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ καὶ κατα- 
’ Α ’ ’ὔ ς 

στησῆς κατα πολιν πρεσβυτέρους, ως 

μου τραβ ὠπέλειπον, νιϊ ΑΟΠῸῚ 

(1, κατέλειπ.): 8566 Πονγθνϑὺ ποῦεββ ΟἽ} 2 

Τύην. ἵν. το. κατέλιπον ( 60.) ἴνᾶιϑ' ΟΠΪΥ 

ὑπὸ βαρροτῦ οὗ ΤΡ ΕΚΊ, ; τποβὺ τη88. 

τὰ λείποντα] “ἐλε ἐλίηγϑ ἐϊαΐ αΥὸ ἰαοῖ;- 

ΤΉ," “ατιεθ ΘΡῸ ΘΓ ὕθιηρουβ. Ὀγθν ύδ- 

ἤθη πο ροῦπ! οοτϑιη Θχρϑάϊγθ,, ΒΘηρ'. 

ΤῊΘ ΤἸῆοΓΘ Βρθοῖδὶ αἰγθούϊοηβ δῦ ὁπῸ6 

ΤΟΊ]ονν. ἔπιδιορθώσῃ] “ἐλοῖν 

ηυϊ]ιἐοϑέ ζει)" Έ].6γ7" 86έ ἦγ ογ 61" ;᾽ ὉΠ 6 ῬΥ6Ρ. 

ἐπί, δοοουάϊηρ' ὕὅο 18. ΘΟΙΏΠΊΟΠ [ΌΤῸΘ 

ἴῃ ΘΟΙηΡΟΒ0η, ἀθπούϊηρ “ ᾿ηΒΊΙΡΘΓ ;᾿ 

δύ Ῥδὰ] διωρθώσατο, ΤΊ ἐπιδιορθοῦ- 

ται, Βεπρ. 7] τϑϑϊπρ' 15. ἕαν ἔγοτα 

οογίδῖμ, θαὖ οα ὑπ8 σ]ο]6 7 δον. ΒΘ τη 5 

ἴο πῶνθ τἰρην δαορίθα Ὁπ6 τα 616; 

{π|6 ἕονιη ἐπιδιορθώσῃς (Πιαοἤνηι.), ὑπο ἢ 

γ7611 βιρρονύβα (ΑἸ; οοιαρ. Π] ἐπαν- 

ορθώσῃς, ὅπ ΒῸ δειορθώσῃΞ), ταϊρ}ῦ 

Πᾶν Δ 4 105 ὑθυτηϊπδύϊοι Βιρρεβίθα ὈΥ 

καταστήσῃς Ὀθον. Τὴ τηϊ661]6, 1ὖ 

τητιϑῦ Ὀ6 οὐγπϑα, Πδ5 ΠΘΙῈ ΒΟΔΓΌΘΙΥ ΔΗΥ͂ 

ἔοτοθ (Υ̓ΊΠΟΥ, (Ὁ. ὃ 38. 6, Ρ. 230), ὰπ- 

1655 1ῦ θ6 ὕδίκθη 85 δῃ ἰηβύδποθ οἵ ννῃδὺ 

15 ΠΟΥ ΟΔ 164 δ μέθη ϑῦνο οΥὐ' “αὙΠδγαΪο ἢ 

τη ]14416 ; 566 κτίσον, ϑρηαοῆί. ὃ 52. ὃ 

564.», ἅΠ4 ΘΟΙηΡ. πούεβ ο 1 7Τήην. ἵν. 6. 

κατὰ πόλιν] “ὁπ οὐ0}} οἱέμ,᾽ “7 γοην 

οἷέν ἐο οἰέμ ; “ορρι δύ," δ]ν.; ΘοΙηρ. 

᾿Αοἷβ χὶν. 23, χέἐιροτονήσαντες...κατ᾽ 

ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους, διὰ ἃΒ ΓΕρσαγαβ 

ὕΠπ6 Θχρυθββίοτ, [6 ὙΠ]. 1, Αοὐβ χν. 

21, Χχ. 232. ΤἼ6 ἀδαποίίζοη οὗ Βρ. 

ΤΆΥ]ΟΣ, “οπ6 ἴπ ὁΠπ6 ΟἰΌΥ, ΠΙΔΗΥ͂ ἴπ 

την (Π ῖ80. ὃ 15), 15. ΘΟΥ ΔΙΠΪΥ ΡΓθ- 

οανῖοιθ. Οἡ {π6 οομποχίοι Ὀθύνγθθη 

κατὰ πὰ ἀνά, θοῦ ἴῃ ὑΠ18 ἀἰβυγι θυ ν 6 

δια ἴῃ ΟὗΠΘΡ 56,568, 8566 Π)οη8 48. 

ΟΥαΐμψί. ὃ τ83 56. 

ὡς ἐγὼ κιτ.λ.] “α8 7] αὐγεοίοο ἐἤιοο,᾽ “α15- 
Ῥοβαὶ {101,᾽ Ν᾽ αἱο. ; ἴῃ τϑίθυθμοθ, ἃ5 [)0 

ὙΥ. βαγβ, ποῦ οὔἱὺ ὕο ὑπ6 “ 1) 455,᾿ θα 

{πὸ “ὙΥ16,᾽ ἃ5. ὕπ6. [Ὁ]]οννὶπρ' τϑα α]ϑῖ- 



184 ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ. 

9 4 4 ὃ ’ [2 9 Α ἘΠ.) Ω 
6 ἐγω σοι ιεταξάμην, εἰ τις εστιν ἀνεγκλητος, Μμιας γυναι- 

Α ς ’ 7 [) Α 9 [) τὴ ; 

κος ἀνήρ, τεκνα ἔχων πιστὰ, μή ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας 
“δ᾿ 59 , ὃ α Α ᾿ ϑ,ἐπν ἢ, ΓΟ, ΩΣ 

Π) ῃ ανυποτάακτα, Εἰ γὰρ τὸν ἐπισκοῖον ἀνεγκλητον εἰναι 

ὑϊοηϑ ἔν ΠΟ δχρ δίῃ ; ὑπ ἃ ροβί]θ ποῦ 

ΟὨΪγ Ια ΤΊδι5. θυ ΐονυτα ὑπ|8 ἀπύν, θαῦ 

ἰωυσμῦ Πΐτη πονν ὕο (ὁ 10 νυ ΐβθὶν ἀηά 

οἰΠοιθηθν. ΤῊΘ νοι 18. θἰβθυνῃθυθ ἴῃ 

ὑπ6 Ν. Τ΄. δούϊνθ ψῇθη οϊπθα ψ]ἢ ἃ 

ΠῚ (ΝΠΣ : ΣΙ 1 (ὑπ πὶ 17) Σν 

1), Θχοθρὺ ἱπ ἀσίβ χχῖν. 232. ΤῊ]8 

ΔΘ 1 ΒΘΘΠῚ5 ὕο 6 ΤηοΥ8 ἃ “αἀυπδηιϊο᾿ 

τηϊ 416 ὑπᾶη ὑπ οὐ πα ΡῪ τα 416 “ οἵ 

Τηὐονοϑῦ.᾽ ὙΠ6 ἴοτοθ οἵ 6π6 οοτηρουπὰ 

διατάσσω τηδν 8 ἴε!ὺ ἴῃ {πΠ6 “ ὐϊξῥοδύ- 

ἐϊο (56. Θουτιτα 4188 Ἰποομηροβὶῦο ν6] τη - 

ῬΙΙοαῦω οὐ ῬϑυΡΊθχα δύδεῦ :᾿ Θοτηρ. 1 ΟὐΥ. 

χὶ. 34) ΜΏΙΟΝ ἃ αἰνθοῦϊνθ Θοτητηδη 

ὑδοιν ἰηγοϊγθθ: 5886 πον, ο6 ον. 

Οογιρ. ἔδβο. ν. Ρ. 7. 

6. εἴ τις κιτ.λ.1 “Ὁ ατῷ ογ6 ὃ6 υ- 

αοοιιδοοῖ, ἤωνο τωι Ταϊα ἐο [ν18 οἤανγο," 

εἰ μηδεὶς ἔσχεν ἐπισκῆψαι ἐν τῇ ζωῇ, 

ΟἾγυϑ5. ; βαθδύαποθ οὗ ὑπ6 αἀϊγθούῦϊνθ οἵ- 

ον, ἃπά ἴῃ οἷοθθ οοππθσχΐοη τυ ννμδῦ 

Ῥτθοθάθθ. 16 ἴουτη οἵ ΘΧ ΡΥ ββῖ οι Θ6Ὶ- 

Ὀαΐη]ν (065 ποῦ Βθθῖη ᾿ἰπύθπμ 84] ἴο ἴτη- 

ΡῬΙΥ ὑμαῦ 1 ννᾶβ ῬγοῦδὉ]6 ἕθνγ βιοῆ. 

σνουϊα θ6 Τουπα (οοηρ. Ἠ υαθηγ.) ; 1ὖ 

ΟΠΪΥ͂ ΘΘΠΘΓΆΠΥ ΤηΔυ 5 ὑπ. Ο6.55 ὕο γν Π]Ο ἢ 

πὸ δαῦυγθ Ῥσθβουῦθυ νγ8. ΠΘΟΘΑΒΔΥΠΪΥ͂ 

ἴο ὈεΙοησ. ΠῸΓΡ ὉΠ6 θχϑοῦ τηθϑῃϊηρ' οὗ 

ἀνέγκλητος (“ 5Βῖπ6 οΥἰτηϊπη6,᾽ Ν]ρ.), 566 

πούθβ οὗ 1 7ϊην. 111. το, πὰ ΤΊίτη. 

ϑυηογ.. 1. Ῥ. 31. μιᾶς γυναικὸς 

ἀνήρ] “ὦ λιιβδαηα, οΓ ογ6 εὐ76.᾿ ἴον ὑΠ8 

ταθϑηΐπο οὐ ὉΠ15 ΘΧΡΤΘΕΒΙΟΠ 5686 πούβϑ 

ον τ Τ ἴην. ἢϊ. 2. ΤῊ τουηδῖς οἵ Οἤγυβ. 

Τηδ 6 Πα δάδιιοθα, 85. οθυδι Π]Υ 

1ΠῸπδύγαθνθ οἵ ὉΠ6 ορί πο Π6]4 ἴῃ {16 

ΘΔΥν ΟΠατο ; ἴστε γὰρ ἅπαντες, ἴστε, 

ὅτι εἰ μὴ κεκώλυται παρὰ τῶν νόμων τὸ 

μὴ δευτέροις ὁμιλεῖν γάμοις, ἀλλ᾽ ὅμως 

πολλὰς ἔχει τὸ πρᾶγμα κατηγορίας. 

τέκνα κ. τ.λ.] “Λαυΐηρ, δεϊϊουίη οἰνῖῖ- 

εἴγογν ; ὉΠ6 ΘΠ ΡΠΔΒΙῚΒ. ΒΘΘΙῚΒ ὕο γοϑῦὺ οἢ 

πιστά; ἴπ8 ΟΠνϊβύϊαη πρεσβύτερος νγὰ 5 

ποῦ ἴο πᾶν πϑαύποθη, «π|αδϊζίπρ', ΟΥ' 

ΤΠΘΓΘΙΥ ΠΟΙΏΪΠΆΠ ΠΥ - 6] νῖπρ ΟΠ] ἄγθ : 

ΘΟΙΏΡ. 1 Τίπη. 1]. 4, 5, ΠΘΡΘ ὍΠ6 ἀπίν 

οὐ {π6 ξαθῃθ 15. Ἰθοσθ {ΠῚ γ᾽ Βρθοὶῆθα. 

ΤῊ. οχργθββίοη, ποὺ Ῥϑῦμδρ5 σιὐπουῦ 

γθᾶβοη, πᾶ85 θθθη τρϑα ἃ5 ἃ ἰθὺ ὑπδὺ 

ΟΠ τ ϑυϊαηῖϊν Παά Ὅθθπ οϑίθ 1564 ἴῃ 

Οτθίθ ἴοι" Βοπι8 {{πη6. 

μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας) “ποΐ ἴῃ, 
αὐοουϑδαΐίοη, ο7} αἰὐδϑο[εξογν688,᾽ 1. 6. “ ποῦ 

αὐοιϑοῦ, ὁ, Αὐτὰ. Τὴ κατηγορία 

(Θομη χνῆ]. 20, 1 ΤΊπι. ν. 10) ἴ8, 88 

ἴῦ σγετθ, βοιηθῃπρ ὄν ὑπο ΠΟΥ 

τηϊσηῦ θ6 ἱπνοϊνϑα, ἀπ οὐ οἵ ψ 6 ἢ 

ΠΟῪ Ὑγ6ΓΘ ὕο ὕβίζθ οᾶστθ ἴο 6 δἰννυϑ 

ἤουπα: οὐκ εἶπε μὴ ἁπλῶς ἄσωτος 

[εἶπεν ἁπλώς μὴ ἀσ., οοπ]θοῦ. Βαπ6ά.1, 

ἀλλὰ μηδὲ διαβολὴν ἔχειν. τοιαύτην, 

ΟἾγυβθ. Οἱ Π6 τηθδπΐπο ἃπα ἀογῖνῶ- 

ἰΐοῃ οὗ ἀσωτία, 566 πούε5 οἷν ἔρῃ. ν. 18. 

ἢ ἀνυπότακτα] “Ο7' ευγ"ἴ,,᾽ 561]. α15- 

οὐϑαϊθηῦ ὅο ὉΠ6ὶΡ ρᾶυθπίβ ; ὑΠ6 Υθᾶϑοι 

ἷἰβ ρίνϑῃ ἴῃ τ Τίμα. 111, 5, Ῥαγδρῃγαβθα 

Ὅν ΤΉΘορῃ., ὁ γὰρ τὰ οἰκεῖα τέκνα μὴ 

παιδεύσας, πῶς ἄλλοις ῥυθμίξει; ἘῸΓ 

{Π6 τηθϑηΐπν οὗ ἀνυπότ., 5886 πούθβ ΟἿ᾽ 

1 77. 1. Ὁ: 

7. τὸν ἐπίσκοπον] “ ὁυεγ δὲ5].0;},᾽ 

ΟΥ̓, Δαοογαϊπρ' ὕο Οὐτ' Ἰἀίοτη, “ὦ ὈΙΒΠΟρ,᾽ 

Αὐΐῇ.; οἡ Ππ6 ἃυῦϊ016, 5686 πούθβ οὐ 

αἱ. ιἰϊ, 20, δῃᾺ οπ ὕπ6 τηϑϑηϊηρ' οὗ 

088 ὕθυη ἐπίσκ., δα 105. γυϑαύϊο. ἴῸ 

πρεσβύτερος, 8588 πούΐαϑ8 οὖν τ 7 Ἴην. 111. τ. 

ΤῊ Αροβύϊθ ποθ ὀἤϑηρθθ ὑΠ6 ΤΌΣΟΥ 

ἀδβισπαύϊοι το ὉΠ 6 ὁπ6 ὑπαῦ ρυθβθηῦβ 

{86 δβιιθ]θοῦ τηοϑὺ οἰθαυν ἴῃ ΠΝ. οἠοϊαϊ 

ΟαΡϑοΙῦν, ὕπ6 ὁπ6 ἴπ ὙΠῸ ΗΪ5. γθὶδ- 

ὑ]0η5 ἴο ὑπο88 ὉΠΆΘΥῚ Πἰβ γὰ]6 σου] θ6 

τηοϑῦ ὩΘΟΘΒΒΔΡΥ ὅο ΡῈ ἀδβῆποα. ΤῊ6 οχ- 

ο6]]θτῦ ὑγθαῦϊβα οἵ ΒΡ. Ῥϑδγβοῃ, 77πον 

ΤΟΥ 8, ΝΟ]. 1. Ὁ. 271 568., ΤΠ 6 

64. ὕο ὑπ Ἰἰδὺ οἵ Ὑγουκβ οὴ. δρίβοο- 

ῬΦΟΥ͂ πούϊοθ οἱ 1 ΤΊμ,. ἰ..0.1: [18 Ροβὶ- 



ΠΟ 9: 180 

ὡς Θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροι- 

νον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ, ἀλλὰ φιλόξενον, φιλ- 8 

ὉἸοπ5. ἃΓ6, ὑπαῦ θρίβοορδϊὶ φονθγητηθηῦ 

σγῶβ “ δι Δ ροβύο!ἱϑ, αὖ Α ροβύο!ἱβ, ὕγ 

Αροβίο!β,᾽ Ρ. 278. ὡς Θεοῦ 

οἰκον.} “αϑ δοίη (ἰοα5 βἰειναγ;" Θεοῦ 

ποῦ νυ ποιῦ ΡΥ ΟΤΪ ΠΘΠ06 ΘΠ ΘΙΠΡΠ 8818. 

ὙΏΠ6 06 ῥσγθνίοιιβ {1016 15. βῃ πϑηοθα 

δι Θχραπαθα, {Π6 ἸΘδαϊηρ' τθατδϑι 10 

(ἀνέγκλ.) 15. τηδι48 Το γ8 Θυ] θη ]Υ πθ- 

ΘΘΒΒΔΓΥ ἔγοτη ὕΠ6 ροβιύϊουι οοσαριθα ὈΥ 

188 5αθ]θοῦ ; Π8 πιαϑῦ ᾿π 4664 θ6 ἀνέγκλ., 

δ5 Π6 15 ἃ βύθνετγα οὗ {πΠ6 οἶκος Θεοῦ, 

ὑμ8 ματος οἵ ὑπε Τἰνὶπρ αοα (τ ΤΊτΩ. 

11. 15). Οπ {Π18 868 οὗ ὡς, 566 ποῦύεβϑ 

οην ἔρἢ. ν. 58. ΒΎΟΙΩ ψμϑῦ πᾶ Ῥβ6ῃ 

5814, 8δη4 ἴγοτη ὑπ6 το ργεσπϑηῦ 

τηθδηϊηρ οἵ οἰκονόμος ἴῃ ὑπεῦ ρδϑθδρ'6, 

ψγ6 Οδπ ΠΆΡΟΪΥ ΘΟΠΒΙΔΘΡ 1 ΟἹ. ἵν. 1 

(οοιηρᾶγθ τ Ῥϑῦ. ἱν. 10) ὃἃβ ἃ βύγοῦ 

ῬΆ1 8118] οἵ Ὁπ6 ρῬσθϑθηῦ ρᾶβθαρθ, 

μὴ αὐθάδη] “ποέ 5οἰ{-ιυἱϊίοι ;᾽ ποῦ, ἴῃ 
ὃ. ἀουϊ ναῦν 56η88, “ παυρηύν, (οί. 

(“Βάσ-άϊν 8), Ὀαύ, ἃ5. ὅσ. ΘοΥγΘΟῦ]υ, 

Ὁπουρ βοιπθνπαῦ ὈΔΡΘΡΉΓΑΒΟΙΟΔ]]γ, 
“ Υ ρ κυ Υν 

ΕΟ Σιν: ξο Διο [ἀυο- 

ἴπ5 νοϊαπύεϊα 5181-1ρ511|8]; τὴν δ᾽ αὐθά- 

δειαν αὐταρέσκειαν λέγω, Οταρ. Νῶζ. 

0]. 1|. Ρ. τ99ς. Τὴβ 84].; ἃ5 105 ἀ6.]- 

γαύϊοῃ βιισραβίβ (αὐτός, ἥδομαι), ᾿Π1Ρ1165 

ὃ 56 ]ονίπρ ΒΡ, νΥΒ]Οἢ. 1Π ΒΘοἸκηρ' 

ΟὨΪν ἴο ΟΎΔΟΙΥ 1086} 15 γσϑρδγά]θβϑ οὗ 

Οὔ ΘΡ5, δηΠ ἃ 8. ὮΘΠΟΘ. ΘΟΙΠΙΊΟΏΪΥ ὑπερ- 

ἤφανος, θυμώδης, παράνομος, Η ΘΒΥ6Η. ; 

ΤΊΡΉΙΥ ἀθῆποα ἃ5 “αα] 58 ΠΟΠ ΔΟΘΟΙΏ- 

τηοάαδῦ 8115, Ἰάθοα 8. οπηπῖθιι5. ᾿ἱΠΟΟΠη- 

ΤηΟπ|5 Θβϑῦ, τη οτΌβαβ,᾿ ΤΊτη. ΑἸ ΠΟ. 1. 

Ῥ. 74: 8588 6858Ρ. ΤΠΘορῃηγαβύ, Οπαναοί. 

χν,, [Ατιβίοῦ.] 1,7. Μογαῖ, τ. 29, ὑπ8 

ΘΒΒΏΥ ΟἹ 0ῃ15 νγοτα ἴῃ ΒΆΡΠΘΙ, ΔΑ πηηοί. 

Ὑ0]. τι. Ρ. 626, δὰ [Ππ6 πυτηθιοιβ  χχ. 

ἴῃ Υ οὐβῦ, τη ἰοθ., ἃπὰ ΕΠ βποσ, Οὗ. 

0ΟΙ. π΄. Ρ. 32ο. Τῦ οοουγβΊ1η ὑπ Ν. Τ'. 

ΟἾΪΥ ΠΟΥ δη4 2 Ῥοῦ. 11. το, τολμηταὶ 

αὐθάδεις. ὙΥΊΠΘΙ Πὰ8 Π618 16- 
τηδυ τα ὑπαὺ μὴ ταῦμου ὑπ οὐ ἰΒ Ῥγο- 

ῬΘΥΙΥ υβθ4,, 45 [Π6 απϑ] 0165 δγ6 τηϑυ]τοα 

γνΠ] ἢ 0Π|6 ἀϑϑεηηοο ηνοοϊεί, ὈΙΒμορ οαρθὺ 

ἴο Βᾶγα ὖο ΘοΥΓ Βροπα ἴο Πΐ5 οἤοα (6. 

8 50. 4. ο05., Ρ. 566, ε(. 5,---ὍΡΡΥ. 

τὺ μαγανγη ἔγοτη δά. 6) : ἴπ ἃ σῬῬπουδ] 

Ῥοϊπῦ οὗ νίϑνγ {π6 οὈβθυνδύϊοῃ 15 7βύ, 

Ῥαῦ ἴπ {π|5 Ῥαγύϊοα!αν οαθ6 ὑπ8 μὴ 15 

ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἀπ ὕο ὑπ6 οδ]θούϊνϑ ἴοστη οἵ 

{Ππ6 βεπύθποθ ἴῃ νῃὶοῃ τὖ βύθπαϑ ; 566 

Το ομ8 145. ΟὙ. ὃ 594. ὀργίλον] 

8007) αΉΟΥ,, “ἰγαϑοϊῥίε;" ἅπ. λεγόμ. 

ἴῃ ΝΟΤ, ; ὉΠπ8 ΒρΡβοί ΠΥ ἀθῆπθα ὈΥ 

Ατσιβύου!β (δ λμίο. τν. 11), οἱ μὲν οὖν 

ὀργίλοι ταχέως μὲν ὀργίζονται καὶ οἷς 

οὐ δεῖ καὶ ἐφ᾽ οἷς οὐ δεῖ καὶ μᾶλλον ἢ 

ΤῊΘ Ἰϑηρτη- 

ΘηΘα, ὑθυυηϊηδίϊοῃ -λος, 680. ἴῃ -ηλός, 

ἀδποίαδ “μεθ 1,, “οαβίοιη,᾽ 

Ῥαδίπι. (). ὃ 110. 13 6. μὴ 

πάροινον, μὴ πλήκτην] 3866. ποίεβ οἵὺ 

ι Τίην. Πϊ. 3, ἀπ οη αἰσχροκερδῇ, τ. 

ὯΙ. 8, ἃηα ΘΟΤΏΡ. Ὀ6Ιον, ὙΟΥ. ΤΙ. 

8, φιλόξενον] “λοβρίέαθίε;" 50 τ ΤΊ πη. 

111. 2, ΘΟΤΏΡ. ν. 10, 3 ΦόΌΠη 5, 6. 115 

Βοβρι δ! γ, ἃ5. Οὐπ Ὁ. τϑιη δ ςβ, σγου]Ἱά 

Ῥ6 δβρβοῖδ!ν 5πονγ θη ΟἿ βύϊϑη 5 

γῶν θ!]πρ ἴγο ἢ ΟΠ6 Ῥίασθ ὕο ἃπούμον 

ΘΓ Τϑοθῖνεα δηα ἕουνγαγαθα οα {Π 6] 

ἸΟΌΓΠΘΥ ὈΥ ὕὉποῖν Ὀγούμσθη. Τπηθ ριθ- 

οθρῦ ταυδῦ ποῦ μόνον θ6 ἤοο τη 0 ἢ 

Ττη 64 : οοηρ. ΗΘ. ΧΙ], 2. 

φιλάγαθον] “α ἰουο)" οΓ σοοά,᾿ “Ὀοπὶρ- 

πατη,᾿ δ ας, ΟἸάτότη. ; 568 πούββ ον 2 

Τήν. 1ϊ. 5. Ἤδγθ αὖ ἢγϑὺ βιρῃῦ {π6 

ΤΩ ΒΟ] 16 τΘίθγθ ποθ (΄ ΘΟΠΟΓΌΠΩ ΔΙη8- 

ὑθπι,᾽ «[61.} τσ Βθθ ΤΩΟΤ6 Ρ]ΔΏ51]6 

85 ΤΟ] ον πηρ' φιλόξενον (Πδύ.) ; 5011], ὁπ 

{Π6 οὔποὺ μωπα, 0Π6 ὑγϑηβιθοη ἔγοπὶ ὕΠ 6 

ΒΡΘοῖαὶ ο ὑπ6 σϑπογαὶ, ἔγτοτη Ποβρίδ- 

Τ1ῦν ἴο ον οὗ σοοά ἃπὶ Ῥθπθνοΐθηοθ, 

σου ἈΡΡΘδ ΠΟ 688 ΔΡΥΙΌΡΥΙδίθ ; 8868 

ὙΥ 154. νἱϊ. 22, πθτα ὑπ6 τοῦ, (πουρᾺ 

50. πη ρ0 1164 ὈΥ ΟΠ] Θιιβποσ, ζεὰ, 5. ν.) 

ἄοο5 πού βθθῖη ὅο Ὀ68 ὕο ρϑβοιβ. Βούῃ 

τη ΠΡΒ 18 ΡΓΟΌΔΌΪΥ Δ Π15510]9 ( οδῦ 

τὶ 

δεῖ, παύονται δὲ ταχέως. 

-ωλός, 



180 ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ. 

9 άγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ, ἀντεχόμενον 
“ Α ᾿ ἣ ὃ ᾿ “ λ ̓ " ΠΣ ὃ Ν ον Α 

του Κατα τὴν οι αχῆν πιστου ογου, «νὰ υναῖτος ἢ Και 
ἐ 

λεῖ 9 “- διὸ Π “,ε , κ ι 
παρακὰα εἰν ἐν Τὴ { ασκαλίᾳ τή υγιαινουσὴ και τοὺς 

5" ἴ) 9 ,ὔ 

ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. 

τ. Ῥαΐνη, Ζ6α. 5. ν.}, Ὀπὺ [Π6 ΔΠΔΙΟΡῪ 

οὗ 51 ΠῊ118} ΘΟ ΡΟΘ (5 (6. .. φιλόκαλος) 

σγοι]α ροϊηῦ ταῦπον ὑο ὑπ πϑαῦθυ, 

σώφρονα] ᾿αἰὐδονγοοί,᾽ οὐ “80067-ηυιυκ θα ," 

8868 ποῦύββ οὐ 1 71ην. 11. 9, ΠΘτΘ {86 

τηθδηΐηρ οἵ σωφροσύνῃ 18 ὈΓΙΘΗ͂Υ ᾿πν68- 

τἰσαύθβα. 

δίκαιον, ὅσιον] “γἱγλέοοιιϑ, γον; ΘΟΤΩΡ. 

1 ΠΠΠΘΕΒΒ. ἢ [9 ΠΠΡΗ ἵν 2’ ΠΕ 

ΟΥΑΙ αἰβυϊπούϊοι. τϑοριυ]αξθα ὈΥ 

Ἡσΐῃ., περὶ μὲν ἀνθρώπους δίκαιος, 

περὶ δὲ θεοὺς ὅσιος (566 Β]αΐο, (7... Ῥ. 

507 Β), ἄοο5. ποῦ 8661 5}ΠΠ01 ΘΗ] 6Χ- 

δοῦ ἃπα ΘΟΙΩΡΙΘμθηβῖγο ἴον ὕπ6 Ν. Τ᾽, 

Δίκαιος, ἃ5Β ΤΊ ΠϑηΠ. ΟΌΒΟΡν 65, “τοί 

αἰοῖθαν. οὐ ααἱ 1π8 άβαθθ βϑενδῦ, οὖ 

αὶ ἕδοιῦ απο Ποποβύσμη οὖ θα 1} 

Ροβύυϊαῦ,᾽, ϑγηοι. 1. Ῥ. 21: ὅσιος, ἃΒ 

{μ8 βᾶϊμθ δαῦμου δ πη105 (Ρ. 25), 15 

Το 1164 ἢ ἁγνός, ἃπΠα, ἃ5 Ηδγ- 

1655 πῶὰ5 βῆονηῃ (δρηδδ. Ρ. 427), ἴπ- 

γοΪνεῈ 5 γαῦμο ὑμ6 1άθῳ οἵ ἃ “ΠΟΪΥ 

Ῥαγῦγ,᾽ 566 πούεϑ οὐὺῦ Φρλ. ἵν. 24. ΤῈ6 

ἀουϊναῦϊοι οἵ ὅσιος Βθθηβ ἴο Ὀ6 νΕΡῪ 

ἀοαθύϊα]; 5686 Ῥούυ, Δέψην. 'ογδοῖ. Ν 91. 

1. Ρ. 126, ὁΘοτηρδγοα ψ ἢ Βοπΐθυ, [7717- 
φοίζοα. Ν᾿ ο]. 1. Ρ.- 436. 

ἐγκρατῆ] “ἐοηυρεγαίο; ἅπ. λεγόμ. ἴπ 

Ν. Τ᾿, θαῦ 0π6 βιρβῦ. οοοιτβ ἴῃ Αοὔϑ 

χχῖν. 25, Θἃ]. ν. 23, 2 Ῥϑῦ. 1. 6, πα 

ὑπ6 (πμθτ]ν ππῖα 6) σνϑγὺ ἐγκρατεύ- 

εσθαι, ἴῃ τ ΟὐΟΥ. νἱϊ. 9, ΙΧ. 25. ΤῊὴΘ 

τη ΠΪΠρ᾽ 15. Β. ΠΟΙ Θὐ]Υ ΟἸθαν ἔγοστη ὑῃ6 

ἀουναίίΐοι. (τὸν πάθους κρατοῦντα, τὸν 

καὶ γλώττης καὶ χειρὸς καὶ ὀφθαλμῶν 

ἀκολάστων, ΟἾγγ5.), ἃπἃ Ὁποαρ οἵ 

ΘΟΌΤΒΘ ὙΘΡῪ ῬΘιΙποηῦ ἴῃ τοβρθοὺ οἵ 

“Ι4ο᾽ (οομρ. 1)6 Υ.), πιϑϑᾶ ἴῃ πὸ 

γὙΥΔΥ Ὧ6 ΠΠπϊ θα ἴῃ 105 ΔΡΡΙοδὕϊοιι ; ΘΟΙΏΡ. 

Βαΐοον, Τοδαιγ. 5. Ὁ. Ν ΟἹ]. 1. Ρ. Τοοο. 

9. ἀντεχόμενον] “Λοίαϊΐηγ αβέ;" 
ΘοΙηΡ. Μααν. νἱ. 24, [16 Χν]. 13, 

δη ἴῃ ἃ Βοιηθνῃδῦ ΤΠΟΤ6 γαϑίτιούθα 

ΒΘη86 1 Τῆ655. ν. 14, ἄἀντεχ. τῶν ἀσθε- 

νῶν. ΤΠη6 ἀντὶ ΔΡΡΘΆΤΒ ὅο ἴηνονγα ἃ 

Ταϊυῦ Ἰάθω οἵ πο] αϊπρ' οαὖ ἀρσαίϊπϑῦ Βοπηθ- 

Ὁπῖπρ᾽ λοϑέϊίο οὐ ορροϑίη (οοτιρ. Ῥοϑῦ 

π. Ῥα]μη, Ζα. 5. Υ.)}, ΠΟ} ΠΟΤΕ ῈΣ 

Ῥᾶββθ8 πο ὑπαὺ οἵ “βίθαάίαβῦ Δρρ]1- 

οδύϊοη. ὕο,᾽ {0., 6. 5. τῆς θαλάσσης, 

ΤΠσογι]. 1. 12, ῬΟΙΥΡ. 1. 58. 3; ἐλπί- 

δος μηδεμιᾶς, ΡΟΪΥΌ. 1. 56. 9, ἴῃ ψΜΒ]ΟΠ 

Ἰαύθου: ϑαῦμου {πΠ6 ψογὰ 18 ΘΓῪ οοτη- 

ΤΟ ; 8686 οινγθιρῃ. δε. οίψο. 5. ν. 

τοῦ κατὰ κιτιλ.] “ἐλ6 7αϊζι ἐὐογά 

αὐ]ιοῦ, ἐ5 αὐοογαΐηρ ἰο ἐδ ἐεαολίηρ ,᾽ Ἵ. 6. 

{86 ὕγσαθ ΟΠ γι βυύϊδη ἀοούγ! 65. βϑῦ ἕουθῃ 

Ῥγ, δηα ρυθϑίηρ' νυ] Δ Ροβύο!ο ὑθδοῖ- 

ΠΡ. ΘΟΙΠΏΣ 2 {ΠῚΠῚ: 1 

παρ᾽ ἐμοῦ ἤκουσας, 10. 111. τ4, μένε ἐν 

οἷς ἔμαθες. ΤΠΘΓΘ 15 ΒΟΠη6 5] }ὺ ἀ1{Π- 

οα]ύν ἴῃ Π6 οχρίπδύϊομ. ΤῊ]6 ρΡοβιυ θη. 

13, λόγων ὧν 

οὗ {π6 ψογὰβ Βῃοννβ ρ]αΐπ]ν ὑπὰῦ ὑπ 68 

ὯγΥ6 ποῦ ἔϊῦ0 εἰϊδέϊηοί Βρϑοὶ ποθ] οηΒ. ἴπ 

τεβρϑοῦ οἵ ὑπ λόγος (Η ϑγάβθησ.), θαὺ 

016 ἴῃ τεϑρθοῦ οἵ {Π6 πιστὸς λόγος, νἱΖ. 

ὑμπαῦ 1ὖ 15 κατὰ διδαχήν, “Θατῃ απ 56- 

απ πὲ ἀοοὐυἽπϑ τη. οβδῦ ἢ 6]6 πὴ βθῦῖηο- 

ΠΘΠῚ,᾿  αἱρ. : ὑπ86 οὔ]γ ἀουδὺ 15 τυ μδῦ 

ΤηΘΘΠΪΠΡ5. ΔΥΘ ο 6 δϑβισπθα ἴο κατὰὶ 

δια διδαχή; 15 ἰῦ (α) “5αγθ ψἱὺ} τα- 

βρθοῦ ὕο ὑββοῃπρ' οὐμθυβ᾽ (νϑῦθῶ ἱρ- 

Βα. δἰπῦ τοι νουιαῦ8,᾽ «ΓΘΓΟΙΠΒ), 

διδαχὴ Ππενίηρ ὑπτι5 8ῃ δοίϊνθ τϑίθυ- 

ΘΠ68 ἔ οΥ' (ὁ) “8016 ἴῃ δοοογάϑποθ ψ]ῦ ἢ 

{π6 ὑθδοῃίηρ τϑοθῖνθα ᾿ (΄ 85 6 Βαῖῃ 

Ῥθθη ὑδαρῦ,᾽ Αα1}}.), διδαχὴ εϊπρ' 

θα κθ. ρϑββίν ον ὃ ΟΥ̓ ΌΠ688 (0) Βθθῖὴ8 

ΘΘΡύΔΙΩ]Υ ὕο ΠδΡΠΊΟΙ1Ζ Ὀαδὺ ὑχιῦῃ {86 

ΠΟΥΤΏΔ] τηθϑῃΐηρ' οὗ πιστός; ὉΠ6 ἔαἸθ}- 

1] σου ἴθ. 580 οἡ δοοοιηῦ οὗὨ 1085. 86- 

οὐ ἄδημοθ ψἱ Αροβύο!ο ὑθδοῃϊηρ, 

ΟΥ̓ Ὁ86 οὐπιοὺ ᾿μύουρι. ὑπῶῦ πούϊοθα ὈΥ͂ 

Ἐ]αῦυ, 2 (οοτηραγ (81ν.), “ἀοούγ! πη οΡα- 



ΡΟ ον 1. 

ΤΉΘΥΘ ΔΘ ΠΊΔΗΥ͂ 6Υ]] 
ὑθϑομουβ ἃ Πα ΒΘΟΠΘΘΥΒ; 
1Ὁη6 ΟΥθίϑη οπδυδοῦου 
Πὰ5. Ια ῬΘΘὴ Ῥϑᾷ, 
50. ΤὈΡῸΚΘ ἅμα ψΆΓη 
{Ππ6η}. Τῃ {π6 πηΡ6- 
1ονίηρ δηὰ ρο]]αίθα 
ὉΠ 18 15 ΠΟΙ ΌΠΘΥ ΡΟΣ Υ, ἴα 1, ΠΟΥ οὈθαἴθηςθ. 

ἀἸθη 5. ΠοΙΉ 18. ᾿ΠΒΟΥΊΘΗΒ,᾽ ΒΘΘΙῚ5 

88. ΠΟ ΌΪΥ ἴο ΡγΘ88 κατὰ (ΘΟΙΏΡ. γΕῚ. 1) 

ἃ5. ὑμαῦ οἵ δρΡΠ6] (Απηποί. ΝΟ]. 1|. 

Ῥ- 68:1), “βϑύτηο ἀοούτϊ πε, ἀπά α]ν 6Ὁ- 

ΒΟΊΓΘΒ 1. καὶ παρακαλεῖν 

Κι τ. λ.} “α8 εὐοῖ ἐο οαΐονέ εὐἱέϊ, ἐΐι6 

δουηιαί αἰοοίγἼγη6 αι58,᾽ τα. 

ποχίοῃ καὶ... 

ἵν. 1ο. ᾿Ἐν ἰδ Πού ἰηβύγιπηθπύδ), ἃ 

ΘΟμΒ τ ποὐϊοσ Ῥουθοῦν πϑύμγὶ, 68ρ6- 

ΟἸΔΠΥ ἴῃ οα565 ΠΙζΘ Π86 ρυθβθῃῦ, ἤθη 

ἐἼΠ|6 οὈ]εοῦ πᾶν Ὀ6 οοποθῖνϑα ἃ5 θχὶβὺ- 

ἴηρ᾽ 1ῃ ὕπΘ ᾿πβύγ 6 ηὉ ΟἿ᾽ ΤηΘ 85," «161, 

αν. ὃ 622. 3; 8588 ΠΟΥ, ΟἿ᾽". ὃ 48. ἃ, Ῥ. 

3406, δηὰ πούδθϑ οὔ 1 7658. ἵν. 18. ΟΠ 

ὑγιαιν. διδασκ., 586 πούεβ ου 1 7 ἴηι. Ἰ. το. 

ἐλέγχειν] “ἕο σοη 6: 0η6. ψοτβ. οὗ 

ΟἾΓγ5. ἃγτ ἀβῆμιίθ, ὁ γὰρ οὐκ εἰδὼς μά- 

χεσθαι τοῖς ἐχθροῖς... 

θαιρεῖν.. 

: Οἢ Π6 οοη- 

καί, 5686 ποίθϑ οὔ τ 7ϊηι. 

καὶ λογισμοὺς κα- 

«πόῤῥω ἔστω θρόνου διδασκαλι- 

κοῦ. ΤΠθ οἰατιβθ θα β οα {Π6 βαθ]θοῦ 

οὗ νβϑι. 1ο. Οη τοὺς ἀντιλέγοντας, 

ὁ βδΙΠΒΑΥΘΥΒ,᾽ 566 πούθβ οἢ οἷ. 11. 9. 

το. γάρ] Τπ οομβυιτηθύϊομ ΠΊΟΓΘ 68- 
ῬΘΟΙΔΠγ οὔ {Ππ6 ρυθοθαϊηρ' οἸδιι56, 

πολλοὶ καὶ ἀνυπ΄ 1 “ἡλαγ τὐγγπι, ναΐη- 

ἑωϊλεν58 πο ἐπιυαγα ἀἰεοοίυον8.. Τὰ ΠΪκ 

ΒΘΟΟΠΩ βαϊθοη 780. ΠὰΒ. Πογθ τηδήθ 

ὕννο ΠΣ ὩΡῚ ὰ Πιδ5 τϑβϑίουθα καὶ 

νυ ΕΟ ΚΤ, ; ἃ]. ; ΟἸάνοτα., Αρ',, 

ψα]ρ', 8]. ἐπθ Ὧν ({ο.})----ὐ 

ΟἸΠ]ΒΒΙΟΙ. ἀὐοαϑι Ὑ7611 Βα ρρουῦθα [Α6] 

δὲ, 90 τη88.; ( αολην.}] Βα πρ' ἈΡΡΦ ΘΠ 

ΤΘΙΘΡΆ 16 ἤο ἃπ ἱρῃουάποθ οὗ {πὸ 16]- 

Ομηδῦο πολὺς καί (61, (». ὃ 750. 4. 

2); ἢ ὰϑ αἰδὸ γϑοιηονϑά Π6 σομπιηλῶ 

(αοϊνηι.) αἴζον ἀνυπ., 5 ὑμαὺ νγοσὰ 15 

ΟἸΘΑΥΤΥ ἃ ΒΙΤΏΡ16 δα ]θοῦϊνθ, ργθῆχϑα ἴο 

ματαιολ. ἃπὰ φρεναπ'., ἃ Βουνίηρ' ἴο 

ΘΗΠδΠ06 ὕΠ6 Πθοθϑϑιὺν ἴῸΡ ἐπιστομίζειν. 

ΤῈ ματαιολ. (ἅπ. λεγόμ., θαῦ 566 1 

Τίμι. 1. 6) πα φρεναπάται (ἅπ'. λεγόμ., 

Ῥαῦ 866 δ], νἱ. 3) ἃγθ ὕπΠ6 Ἰθδαϊηρ' 

187 

5). ἃ Ν ΑἉ Α 3 ἰ, ὍΝ ἘΞ  Ξ 

Εἰσὶν γὰρ πολλοὶ καὶ ἀνυπότα- τὸ 

κτοι ππ καὶ ΠΥ πύτα μά- 

λιστα οἱ ἐκ περιτομῆς, οὺς δεῖ ἐπιστο- 11 

Οπ φρεναπάτης 

(Ἢ πιθηὐβ ἀθοθρύοτ," “ ΘγΌ μι, “ τηδ κῖηρ' 

ὕο 6.1 ὕΠ6 τηϊπ 5 οἵ τηθῃ,᾽ ὥὅσ.), νυ ΠΙ ἢ 

ΒΘΘΙΠΒ. ὕὅο ΤηΔτὶς {Π6 ἐπηιυαγαῖ- τον ἴγς, 

ἐηϑὐγιναὐίηγ, ΟΠ δτδοῦον οὐ {π86 ἀθοοὶξ 

(΄ «υἴὰ...τπηϑη θα Ποτηϊηστη “οπηια]οθπὺ 

εὖ αυδδὶ ἱποδηύαμς,᾽ ΟΔ]ν.}), 5686. ποίβϑ 

ΟἿ (ταί. νἱ. 3, δα ον “{π6 οὔθ8 οὗ 

ἀδοθίνθιβ ἅμ ἀθοθῖνθα᾽ φΘΠΘΓΆΠ]Υ, 

᾽ν αἴϑι]. ϑθγηνυ. Χχτχ. 0]. ν. Ρ. 717 54. 

οἱ ἐκ περιτομῆς ἀθῆποε τπογθ ραυ ϊοι- 

ἸΑΥ]Υ ὑΠ|6 οτἱρὶη οὐ {Π6 τοϊβοῃθῦ; οοτηρ. 

ψΕΙ. [4. Τὴ6 ἀβοθίνευβ ΠειῈ τηθηοπρά 

γγ6Γ6 ΟὈν οτΒ]Υ ποῦ πποοηνογίθα «6 νν8, 

Ῥυὺ «“παλζίπρ ΟΠ γἰβυϊαηβ, ὦ βύαθθ οἵ 

ὑπίπιρϑβ ποῦ πη} 6] θη 10 15 ΤΟΙ ΘΙη- 

Ὀδυθα ὑπμπῶῦ τῆοσθ ὑπδπ ΒΔ] ἃ ΘΟ ΠΕΡ 

Ῥδίουθ ὑμ18. ὑϊπηθ «ἴθ ν8 (ρθυμαρθ ἱπ 

ΒΟΠῚΘ ΤΠ Ὀ6Υ8) ΘΓ. ΠἸν]ηρ' ἴῃ τού : 

5686 «[ὈΒΘΡἢ. 4 ηἴΐῳ. ΧΥΤΙ. 12. τ, 10. δΒεϊί. 

«]ιι(.. ττ. 7. τ, ἃηἃ ῬΆΪ]Ο, δε. αὐ Οαΐιιην, 

δ 96, ΝΟ]. τι. Ρ. 587 (64. Μα4πρ.). Οπ 

18. Θχργθββϑίοῃ. οἱ ἐκ περιτ., ΘΟΠΠΡ. 

πούθϑ οὗ (ταί. ἢϊ. 7. 

11. οὕς δεῖ κι τ.λ.7 “τοΐο86 ηιοιιίἢ8 

ηνιιδύ 6 δίορρει,᾽ ΑὐΌΠ. ; ἃ σοοά [1410- 

τηδῦϊο ὑγϑ 518, 101, ὙΘΙῪ ΒΌΡΟΙΙΟΥ ὅο ὑπ 6 

γὰυϊρο,, “απιοβ ορογύθὺ τβάδγραϊ,᾽ τ ΒΙΟἢ, 

Ὁμουρὴν ποεῖ ηρ ὉΠ6 τγίθγθποθ ἰο τοὺς 

ἀντιλ. ἐλέγχ. (ν6γ. 9) ὦ 110}16 τθοσθ δνἱ- 

ἀδπύ, 15. ποῦ 5 {ΠοΙ ΠΥ χοῦ. ᾿Επι- 

στομίζξειν ᾿νὰι8 ὕννο τη ΘΠ Π9Β ; ΘΙ ὕΠ6Γ (ἃ) 

Βαθδύδηθ να! τοτάξ. 

ΓΡΘΠ1Β. ΘΟΘΓΌΘΓΘ,᾽ ἐπιστομιεῖ καὶ ἐγχα- 

λινώσει, ῬΆΙΪΟ, Πόγ. Αἰΐορ. 1. 53, 

ΜΟΙ. τ. Ρ. 1τῦ (θα. Μδηρ.) ; ΘΟΙΏΡ. 

ΓΔΙΩΘΆ5 111. 3, 8π4 0Π6 ἰᾶτρα ἰδὺ οὗ Ἔχχ. 

ἴῃ ΤοΘθηΘγ, Οὐ δε). Ὁ. 425; ΟἹ (Ὁ) “οὁ}- 

ὑυγατθ οδ,᾽, Βεζᾶ, ἘΞ: Θετοίοοννο) 
ἈΟΥ͂ 

[οοοϊἄθγθ 05] ὥυγ., ἐπ τ ϑιίν: -οίῃθ 

τιθϑηϊηρ πηοϑῦ Βαϊ Ὁ]6 ἴῃ ὑπΠ6 ρυθϑθηῦ 

οᾶ 856, δ:Π(] ῬΘΥΠΔΡΒ τηοϑὺ ΘΟΠΊΠΊΟΝ ; 5660 

{Π6 δχχ. ἴῃ ΝΥ οἰβῦ. δῃμὰ ΤΠΒΠ ΘΓ τη. ἰο0., 



188 ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ. 

Ψ Ξ Φ 3 9 ’ ἣ ὼ ἃ 
μίζειν, οιτινες ὅλους οἰικους αγατρεπουσιν (οασκοντες ἃ 

12 μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν. εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος 

{π τηοδὺ ρου πθηὺ οὗ πῃ ]ο ἢ 5 Ρουμ 05 

Τιποῖδη, Ζιωρ. Τγασ. ὃ 35, ἰχθύν σε ἀπο- 

φανεῖ ἐπιστομίζων. 

οἵτινες] “ὑγπαδηυιοῖ, α5. ἐθον ; Θχρ' ἃπᾶ- 

ΤΟΡΥ ἴοτοθ οὗ ὅστις, 566 ποίθβ οὐὺ (Ταΐ. 

ἵν. 24. ὅλους κ.τ.λ.] 

4 ουνον ἐγ ουῦ αὐὐιοῖο ἤουι865 ,᾽ 1. 6. “ ΒΡγευῦ 

{π6 ΤᾺ] οὐ 016. ἔδη}11165,᾽ {116 ϑα- 

ῬΠΔΒΙΒ ΓΟΒΌΙΠο᾽ ΔΡΡΥ. οῃ 0Π68 Δα ]θοίϊνο. 

᾿Ανατρέπω ΟΟΘΟΌΥΒ ἀραϊη 2 ΤΊΤΩ, 11]. 18, 

Ῥυῦ ποῦθ, ποσὰ 108. ΘΟΙ ὈΙ πα ύοη λῦ ἢ 

οἴκους, 15. ἃ 0018 ποτ Βρθοῖϊῆο:; δβχχ. οἵ 

ἀνατρέπειν, {π6 τηϑϑηΐηρ; ΟἵἩἨ νυ 10 μον - 

ΘΥΘΓΙ 15. ααἰῦθ ΟἸΘαν, ἃ16 οἱὐθα Ὀγ ΚΚΎρίκ, 

Οὐ8. ΝοἹΪ. τι. Ρ. 378. ΤῊ Τουτηα]ᾶ 15 

φαἀορίθα ἴῃ ὥοπο. ΟΠαϊοοα. Οδαι. 23. 
ἃ μὴ δεῖ] “ἐλιύγιγε ἐπον 5]ιοιια ποΐ;" μή, 

ποῦ οὐ (48. ἀθΌ}}Υ ἴῃ ὑπΠ6 Ν. 1'.}), ΔΥΓΟΥ 

{86 τοϊαύϊνο ὅς : ὕὉΠ6. οἶδββ 18. 616 ΟΠΪΥ 

ΒΡΟΚΘΙ οὗ ἃ5 οοποθῖνϑα ὑὸ 8 ἴῃ δχἰβύ- 

Θ66, ὑποιρῊ τϑα]γ ὑπαὺ οχἰβύθηοθ νγὰβ 

ποῦ ἀουθύζα!] ; 5686 ὙΥΊηΘν, 67. ὃ 55. 3, 

Ρ. 426. Τπ τοϑΐθιθποθ ἴο ὕπ6 αἰβύϊπο- 

ἰϊοη Ὀούνθομ ἃ οὐ δεῖ ἀπα ἃ μὴ δεῖ, 

ὝΊΔΟΣ Τοΐθυβ ἠο ὉΠ6 δχχ. οο]]Ἱθοίθα ὈῪ 

Οϑνσῖθν, βαρ. ΝΝόγ. Ρ. 240; ἃ5. ΒΟ ΘΨΟΥ 

ὑπαῦ νΘΥῪ 1Π]-ἀτταπρθα Τὺ 1.011} ρυΌθὸ- 

ΠΥ ἀο ΠΌ16 ἴον {Π6 τϑϑάοσ, 1 τυ Ὀ6 

ξαγύμου βαῖα ὑπῶῦ ἃ οὐ δεῖ ρΡοϊηΐβ ἴο 

ὑπίηρβ ἡ ΒΙΘΙ ἅτ αἰεηηξείη, Ἰτηρτορ θυ ΟΥ 

Του ι46η, ἃ μὴ δεῖ ὕο ὉΠ]Π05. νυ Β1Ὸ ἢ ἃ ΓΘ 

80, ΟἸὍΠ 6. ἴῃ {Π6 ηνίγιεί οὗ ὉΠ6 ἀ6βουῖθθι, 

ΟΥ ΜΟΙ (ἃ5. ΠΟΘ) ἀουῖνθ ἃ Βθθιηϊηρ' 

οογ μη} ΟὨΪΥ ἴγοιη ὑπ τποάθ ἴῃ 

νΠ]Ο ἢ. {π6 βιυι]θοῦ 15 ργθϑθηϊθα. Ὁ 

{86 ι86 οὗ οὐ ἃπα μὴ 10} το] αὐϊνοβ, 

566 86 το θαῦ Ρεουβρι σαουβ βύαυθθιηθηῦ 

οὗ οι. οὐ Κέμον", ΝΟ. φύγ, ἀπὰ Κτ- 

56 :, ϑργναοϊιί, ὃ 67. 4. 3. 

αἰσχροῦ κέρδους] “ὁαδ86 σαΐη,᾿--- τ λΥ- 

ἴῃρ᾽ ΘΙ ΡΠ ὔ]ΘΑ}]γ ὑΠ6. αὐύουϊυ σοτγυπρὺ 

Θμαγϑοῦθι: οὗ ὕπ88θθ ἰθϑοθθιβ. Τῦ νγὰβ 

ποῦ ἴγουῃ ἔϑπδύϊοαὶ! ταοῦϊνθ8. ΟἹ ἃ Τη0Υ- 

ΒΗ14 δα Ῥμδνβδίοωὶ (ΔΙ αὐῦῃ. χ χη]. 15) 

Ἰονβ οἵ ρυοβϑι υυϊζίπρ, θαὺ ΒΙΠῚΡΙῪ ἴῸυ 

5015} οΡ]θοῖβ πα αἰσὺν σαΐηβ. ΤῈΘ 

ὙΟΥΩΒ ΤΩΔΥ 880 ΨΘΥΥ͂ ΡΥΟΡΔΌΙΥ Ππᾶνθ 

Πδα τϑέθρθποθ ὅο ὑπ σθηθγὰ! Οτούδῃ 

ΟΠδρδούθι ἢ ὉΠ6 Τϑιηδῖς οὗ ῬοΟΙΥ ΙΒ 15 

ὙΘΓΥ͂ ΠΟύΙΘΘΆΡ]6; καθόλου δ᾽ ὁ περὶ τὴν 

αἰσχροκέρδειαν καὶ πλεονεξίαν τρόπος 

οὕτως ἐπιχωριάζει παρ᾽ αὐτοῖς, ὥστε 

παρὰ μόνοις ἹΚρηταιεῦσι τῶν ἁπάντων 

ἀνθρώπων μηδὲν αἰσχρὸν νομίζεσθαι 

κέρδος, Π δέ. νι. 46. 3: 5606 Μϑυμβίαβ, 

Οὐ οἶα, ΤΥ. ΤΟ, Ρ. 231, 

12. ἐξ αὐτῶν οδπ ΟἸΪΥ τϑῖθι ὑο ὕΠπο86 
ΠΟΤ {Πη6 ΑΡοΒί16 15 ἃρουῦ ἴο τηθηθοπ. 

ὈΥ πδτη6,---οῦΠ6 Οτοίδηβ; τῶν Κρητῶν 

διελέγχων τὸ τῆς γνώμης ἀβέβαιον, 

ΤΠθοά. Τὸ γτοΐϑσ ὑπ ργυόποιη ὅο {Π6 

Ῥυθοθαϊηρ᾽ οἱ ἐκ περιτ., οΥ' πολλοὶ κ.τ.λ. 

(5. ΔΡΡΥ. Μαε.), ννοι]α ᾿πνοῖνα 0Π8 

ἀϑβατηρύϊοπ ὑπαὺ ὑπΠ6 Οτθύδῃ ον5 δα 

ΘΙΒΒΙΓῊἢ]αὐθα 811] ὑπ6 ῥθου αν 6.1] 616- 

τηθϑηΐβ οὗ ὕ8π6 παύϊνε γθύδη (888 1)6 ὙΥ.), 

8ι ΒΟΙΠΘυμαῦ ΠΏ ΘΟΘΑΒΑΡΎ ΠΥΡΟΡΠ6515. 

ΤΠη6 Οτούδηβ ἀθβευυβα ὑπΠ6 σθηβαγθ, ποῦ 

ἃ5. Ὀοῖηρ' ὉΠΘΙΏΒΟΙν 65 ἴα 188 ὕθδσμουβ, θαὖ 

δ.5 ΤΟΔῚ οἽν!ηρ᾽ Θδγ ἴ0 500}. 

ἴδιος αὐτῶν προφ.] ΄“ἐλεΐν"" οιὔη, }γ70- 

ρλει.. ὙΠΘΓΘ 15 ΒΘΥΘ ΠΟ Τα απ ΔΠΟ0Υ ; 

αὐτῶν δ5ἰδίεδ ὑπαῦ Π6 θθοηρθα ἴο ὑπθιη, 

ἴδιος τη κα 0Π6 δη 6515: μΠ6 ψὰ5 ἃ 

ΡῬτγορμοῦ οὗ {πϑὶγ οὐὔη, ποῦ ὁπ οἵ 8πο- 

ὑπὸ} οοπηὗνν, οὐ γὰρ ᾿Ιουδαίων προφή- 

της, Τηθοά.; 566 ΥΊΠΘΓ, 6. ὃ 22. 7, 

Ρ.- 139. ΤῺ ργορμοῦ μοῦ Πα θα ἴο 

15. ποὺ Οδ!Ππηδομ 5 (ΤΠ 6οἀ.}), αὺ ρ1- 

τηθηΐϊάθβ (ΟΠ ΓΥ5., 4].}, ὦ Ογθύδῃ, θοσπ 

αὖ Ομοβθαβ οὐ ΟοΥύνηδ, β8 14 ἴο πᾶνθ 

Ῥθθῃ ρῥυϊθβύ, θαγὰ, δα 566}, ΔΙΠ Πρ Π:Β 

ΘΟΙΠ ΓΥΤηΘη, ἤο πᾶν νἱβϑιύθα ΑὐΠθπη5 

δου 596 Β.σ., ἃπὰ ἴο ων ἀ164 βΒοὺπ 

δἰτου νναταβ ἄῦονθ 150 γϑᾶιβ οἷά. Ηδ 

ΔΡΡΘΑΥΣ ἤο ἢᾶγθ ἄἀβθβοῦνθα {π {1016 

προφ. ἴῃ 105 Γ]]6ϑὺ βθηϑθ, Ὀθῖηρ' ὑθυτηθά 

ἃ θεῖος ἀνήρ, ῬΙαῦο, Περζ. 1. Ῥ. 642 Ὁ, 

πα οοαρ]εα νὴ ῬδοΙβ πὰ ὑπὸ τ υ- 

ὑμγέθδῃ Κ5ΙΌΎΕ Ρυ Οἴοθγο, αδ Ζ)ἴυ. τ. 18. 



ΠΡ. 189 

“ -“ ΄“- Α 

αὐτῶν προφήτης ἹΚρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γα- 

στέρες ἀργαί. ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι ἣν τῷ 
ΟΗΝΣ ἿΝ ͵ ς ᾿ 3 6 ε Π 3 ζο 

αιἰτιὰαὰν ε Εγχε αὐυτοὺυς αἀποόοτομως, ἐνα υγιαινῶσιν εν τή 

ΤΠΘ νϑῦβ8 ἴῃ απιϑϑύϊομ 15. τθίθυγθα ὈΥ 

Φθγοηθ ἴο ὑπΠ6 μοῦ οἵ Ερίπι. περὶ 

χρησμῶν. ΒῸΣ ἔαγύπον ἀθύδ1]5 5606 Βὰ- 

Ῥυϊοῖαβ, διὲδί. αγώοα, τ. 6, 0ο]. τ. Ρ. 26 

(64. τγοϑ), δ Ηδίηγιοι, δ ρἱηνοτυίαιο8 

([με1Ρ58. 1ϑοι). ἀεὶ ψεῦσται] 

“ αἰιυαγ5 ἰΐαγ8.. Ῥδροαῖθα ἃραὶπ ὈΥ 

ΟΠ δομαβ, Πγηνη. αὐ «00υ. 8, ἀπ 1 

ΔηΛαυγ ὁπ θ6 ὑγυβίθα, ἃ ομογϑοίθν 

ΟΠ]Υ ἴο0 ὙΧ6]}1 ἀθβουνϑα : ἤθποθ ὑπ6 οὐγ- 

τϑηῦ Ῥτονθιῃ, πρὸς Κρῆτα κρητίζειν, 

ῬΟΙΥΌ. Πὔῖδϑέ. ὙΠ. 21. 5, 866 8150 90. 

γι. 48. 5, Ονἱᾶ, 4γ͵. 44. τ. 208 ; ΘΟΠ]Ρ. 

πον, ΚΒ. 5.ν. “ Καοῦδ, Νο]. 1. 

Ῥ. όγό, Μοαυγβῖαδ, Ογοέα, τ᾽. το, Ρ. 222. 

ΟὐγδΥ γοργά {Π185 ἀββρ δ Ὁ ]8. νίοθ ἃ5 

ποῦ ᾿ΤΠΡΓΟΌΔΌΪΥ ᾧ ὈΘατιθϑῦ τυ Β]ο ἢν ΠΟῪ 

τοῖν ἤρομη ὑπ ῖν αν ῬΗΘηοἰδη 

ΘΟΙ]οπΙϑύβ ; οορ. Ηθθγθη, ἤίϑέου.. ἤὐ6- 

8667 07.68, Ν' ΟἹ]. ττ. Ῥ. 28 (1 Ὑ88].). 

κακὰ θηρία] “ευἱί δοαδίβ,᾽ ἴῃ γΘίβυθ ποθ 
ἴο ὑπθῖρ ψ 1 ἃπα πηϊδιηθα πϑύυγθ 

(Θοτρ. «Ο5ΘΡΗ. 4ηέξῳ. ΧνΙΙ. 5. 5, πονη- 

ρὸν θηρίον ἴτπι τοΐοθτθποθ ο Ατομοίδβιϑ, 

διηα {Π6 6χχ. ἴῃ Υ οὐβύ. ἃπα Κύυρ!ζε), 

δ. ῬΟΒΒΙΌ]γ, ὑπουρἢ ποῦ 50 ρου πϑηΐ- 

1γ, ὕο {Π6}: αἰσχροκέρδεια ἃ αὐδον 

ὑνοΡ Π]Θββηιθαθ, ΡΟΙΥΌ. Π δέ. νι. 46. 3. 
ΤΠΘΥ Τουτηθα 86 7),8ὲ οἵ Ὁη6 ὕπτθθ Ὀδὰ 

κάππα᾽8 (Κρῆτες, ΙΚαππάδοκαι, Κίλικες, 

τρία κάππα κάκιστα), δια ΔΡΡΥ. 46- 

ΒΘΡΥΘΩ ὑΠ61} Ροϑβι οι. 

γαστέρες ἀργαί] “ἰώϊο δοίζ65,᾽ ἐ.6. “ἀο- 

ποῦμϊηρ οἹ]αύίομβ,᾽ Ῥοῖ]6, οοπιρ. ῬΏ]]. 

11. το; ἴῃ γϑῦ. ἕο {Π61} 5] οὐ] 56η- 

5:18} 1ὑγ, ὑπ θῖν 41} οἹα ον δη4 ]Ἰοθη- 

Ὁϊ]Ο 5 Π 685 ; “Θ1119 οὖ ᾿πογ] οὐἱο ἀ θα τ{ε6,᾽ 

Ἐ80. ΤῊ6 Οτοίδηῃ οπαγϑοίθυ ῃ]ο ἢ 

ὑγδηβρίγοθ ἴῃ ῬΙαύο, ζεγο. ῬοοΙς 1., ἴῃ 

ΤΩΘΠΥ͂ ῬΟΙΪΏ 8 ΘΟΠΉΓΙΩΒ ὑΠ15 ΟΠᾶΤΡΘ, ΕΒ. 

1η τοϑρθοῦ οὗ βθηϑιιῦν. ΤΠ ο᾽ οχ- 

ὩΙΆΡΙ65. οὐ ἀργὸς ἴπ ὑπ6 ἔδυ, Ό "ΠῚ, 

ΠΘΟΡῚΥ 8}} ἔγοπι Ἰαῦθ νυ θυ Β, ἃγΘ ἼΘΙ 

Ὀγν Τοῦ φοϊς, λίγη. Ρ. 105. 

13. ἡ μαρτυρία κιτ.λ.] “Τη18 ἐοδϊ- 

ὨΔΟΉ 18 ἔγηι6.᾽ Τῦ ἰἴΒ ΝΘΡῪ Παδύγ ἴῃ 196 

Ὑν. ἴο ἢηά ἴῃ {{|8 Θχρυθββίοι δηνὑμὶῃρ; 

ΒΔΥΒΠ. ΟΥ̓ ΠΟΙ ΘΥ016, ὙΤΠῈΘ πϑύυνθ οἵ 

πΠ86 ῬΘΟρὶβ Ὁπ6 Αροβθϊθ πον ἴο [6 

ννθδὺ ΡΙτμηθηϊε8. μα ἀθοϊαγθα ἰὖ ; 

ὑμῖν ὑβπάθποῖθβ σγογθ ὕο ον1] (“ἀπὈϊατα 

θοη δϑῦ απΐῃ ἀδύθυτιτηϊ ἐπογὶπῦ,᾽ Οδ]ν.); 

ΠῚ ἴου. ὕπ6 βᾶκ οἵ ὑγαῦῃ, ΠΟΙΠΠΘΒΒ; 

διηα ὉΠπ6 ΟὉΒρΡ6], ὕπ8 γβπηθαυ νὰ ὕο "6 

Βυτη]ν ΔΡΡΙΪΘα : 566 ΒΟΙῚΘ νγ1568 ΠΟΘ 5 

οὗ γ᾽ αὐβυϊδμα οὐ {Ππ|5 βιι]θοὺ, 7)οοί. ὁ 

7γἴη. οἢ.. 4, Δ ΟΪ. 111. Ρ. 460 54. 

δι᾿ ἣν αἰτίαν] “.7Χ07" ευἱυλον ὁατιδ80,᾽ ΟἹ 

- ϑοοοιιηῦ οὗ ὑπ6886 παύομαι ομαγϑούουιδ- 

105; ἐπειδὴ ἦθος αὐτοῖς ἐστιν ἰταμὸν 

καὶ δολερὸν καὶ ἀκόλαστον, ΟἾΓΥΒ, 

Οὐμρδῦθ ποίεβ οἷν 2 Τ ἴηι. ἱ. 12. 

ἔλεγχε κιτ.λ.] “ ὁοηζιί6 ἔθη, 86 ἐόν 

γίρ]ε, εὐἱέ, ϑευολίέῳ , τοὺ ὕπ6 ἀθοθίνθυβ 

50 ΤΠΠΠΟΝ 88 ἐλ6 αἰθοοἴυνοοί, νὰ 4|5ὸ ὈΥῪ 

{ποῖν συ δοαιίθβοθηοθ ἴῃ ῃ6 [Ὰ]856 

τοδομίηρ' (ὅλους οἴκους, νΕΘΥ. 11) τηϊρηῦ 

ὕθπα ἴο ρσορασαΐθ ὑπ δυτοσ. ΤΠ6 δά- 

γε ἀποτόμως (σκληρῶς, ἀπαραιτήτως, 

Ἡ βυο}.) οὨΪν οὐουϊ5 ἀραὶ ἴῃ 2 (Γ, 

ΧΙ, τὸ (ἀποτομία ἴβΒ ουπα ἰπ οτα, 
χὶ. 22, ἴῃ ΟΡρ. ὕἤο χρηστότης), ΔΠ6, ἃ8 

ὑπ ἀουϊναύϊοι βαυσϑοβύβ, τρϑυκθ ὑΠ6 α8- 

φῬογἹέμ (( ἈΒΡθυιπι οὖ δβοΐβϑιιπι οαϑυϊρδ- 

ὑϊοπῖβ σθθπ5,, ναῖον. Μᾶχ. τι. 7. 14) οἵ 

086 το ῦαϊτ : ἴῃ Το, Ἠδ]. ψΠΠ|. 61, 

{π6 βαρβύδηθινθ βύμπαβ 'π ΟΡ. ἴο τὸ 

ἐπιεικές, ἃ ἴῃ ιοᾶ, ὅ3ἴο. ΧΧΧΤΠ, 

88 ἔυυῦ ον οχχ. 

ἴῃ ὙΥ εἰβύ. Κ οἱ. τι. Ρ. 755 δ πὰ ἐβρ. Κυρᾷο, 

Οὐδ. ΝΟ]. 11. Ρ. 1709, ΘοΙηραγοα ΜῈ 

Ε}10Ζ. Κοηι. Ν᾽ ΟΪ. τι. Ρ. δοῦ, 

ἵνα κιτ.λ.] “ὁπ ογαίον" ἐμαΐ ἐμόν ἡναν ὃ 

ϑουυυαῖ ἐγ {6 ζαϊέ,,᾽ οΟὈ]Θοῦ ἃπα Ἰηὐθηῦ 

οὗ 086 τϑοοιηπηθη 64 Θουγ86 οἵ δοίϊοῃ, 

ἔγαρ, τ, ἴο ἡμερότης. 

1)6 γεοῦϊβθ ἴϑγθ τη οαῆθβ {πὸ τηϑδηϊηρ' 

οὗ ἵνα ἃ8 1 τῦ 6186 ι866 ἴο ΒΡΘΟΙΥ 

6116 δα θρύθποθ οὗ ὅπ σϑρυοοῦ: β0 ἢ ἃπ 
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’ Ν ν᾿ 9 ο. - ’ ἣν δ - 

14 πίστει, μη προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς 

15 ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν. 

θαρὰ τοῖς καθαροῖς" τοῖς 

πύου ρυ. 8 βυδτητη  ] ο ΠΥ ΔαΤΩ 551016 

(ὑγίπον, 6γ. ὃ 44. 8, Ρ. 290, 866 ποίβϑ 

0 οἷ. ᾿ἰ. 12 δπᾷ οὐν Πρῆι. 1. 17), Ὀπὺ 1π 

{πὸ ργεβθηῦ οᾶ88 ποὺ ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ; ὕΠ6 

Οτούδη ἀἸβοῖρ]65. ννθῦθ ἀοούν ΠΑ} 5ῖοῖς 

(νοσοῦντες, τ Τίπη. νἱ. 4), ὅπ οὈ]θοῦ οὗ 

ὑπ 51: ΤΌρτοοῦ νγᾶβ ὕο τϑϑῦογθ ὕπθιη 

ἰο Πϑα ἢ ; οορ. ΤῊ θΘοά. Τ|16 ΒΡΗ6ΥΘ 

Δα ο᾽οσηθηὺ ὅν τὐ]ίοῖ, ὑπῶῦ ἀοοίν!πΠ 8] 

ΠΘΔΙΌΠ γὰ5 ὕο Ὀ8 ϑῃη]ουθα νὰ πίστις. 

14. μὴ προσέχοντες] “ποΐ σίυϊη 

Περῶ ; 5686 πούθβ οὐὐ τ 7έην. 1. 4: δπα 

οι ὑπ6 μῦθοι, ΠΘΓΘ Βρϑοῖδι)Υ οπαγϑοῦον- 

ἰχϑᾶ 85 Ἰουδαϊκοί, 586 4150 ποῦθϑ οῃ ὑπ6 

ΒΆΙΏΘ. ΨΘΥΒ6, γΠΘΥΘ ὑπ6 παύατο οἵ {Π8 

ΘΥΤΟΥΒ ΘΟΠἀοιηπμθα ΡΥ ὕποθθ Ἐρρ. 15 

Ῥυϊοῆν βίαϊαά. 

ἀνθρ. 7 “σοηιηναηαϊηνθη 5 ο ηνογν᾽ (ΘΟ ΠΊΡ. 

αὐ. χν. 9, ΟΟ]. 11. 22). ἴῃ ΘΠ 10} 6515 

ἴο ὑπ6 οομημηϑπατηθηΐβ οἵ αοα (ΥΥ16- 

5Β1ηρ..), ὑποιρῇ ὑΠ||5 δα 1 {Π| 6515, οὐ ρ᾽ ὕῸ 

{π|6 ΠΘΟΘΕΒΔΡΠΥ οἷοβθ οοπποχίου οἵ ἀν- 

θρώπων ἃιπα {Π6 ἰοΥ αν ρυθαϊοαίθ ἀπο- 

στρεφομένων, ταϑῦ ποῦ Ὀ6 ἴοο ΒἰΤΌΠΟΤΥ 

ῬΓΘΒΒΘα : ΘΟΙΡᾶΤ 8 ὑπ ΤΟ] ]ονπρ' ποῖθ. 

ΤῊ6 οοηὐαχῦ ΒΘΘΙῺΒ. ΟἸθαυΥ ἴο 5Π0 

ὑπῶῦ {Ππ686 ἐντολαὶ γγϑγβ οἵ ἃ σεγδηιοηῖαί, 

ΟΠδγδοίου, πα ᾿ἱπγοϊνθα ἀβοθῦϊοδὶ γΘ- 

βὐτιούΐοηβ, τὰς παρατηρήσεις τῶν βρω- 

μάτων, ΤΠΘΟΡΗ. ΤΟΥ μδα ΤΠΟΥΘΟΥΟΣ 

δ. Θββθη αν δα οὐἱρίη, νἱζ. ἀνθρ. 

ἐντολαῖς 

ἀποστρ. τὴν ἀλήθειαν: ἃ γυμνασία σω- 

ματική, Ὀαβαα ποῦ οι {π6 οἱ οϑγθπιο- 

ὩΪᾺ] Ἰῶνγ θπὺ οὐ {Ππ6 τα]65 οἵ ἃ τη ἢ 

ΤΊΟΤΘ Τϑοθηὺ ϑιβοθύϊοιβιη, ἴογτηθ {ΠῸ 

Ῥδοκρτουμα οὗ 81] ὕπθ86 οοτησηδπα- 

τηθηΐβ. ἀποστρεφ. τὴν ἀληθ.] 
“ ψιυυγγυΐ αϑάἀο γοην ἐδ ἐγμέδ,,᾽ 56. 

«φαχηΐηρ' 8.516 ἃ5 ὑΠ6Υ ἀο,᾿---ποὺ (1 γγθ 

δἀορὺ {π6 βὐτϊοῦθϑῦ τα ]65 οὔ ὑγαηβ] αὐ] 0}) 

“ηρΐο τὸ ὑυσπΐπο ἀνγαν,᾿ 40. ΑἸ, ; 566 

Τ)οπ8 145. 6». ὃ 402, πα σοΙηΡ. πούθϑ 

ἕο Ἴγαηδῖ. Οπ ἀποστρέφ. ΟΟΙΗΡΆΓΘ 

ποθ οὐ 2 7. '. 15, τι οἡ {88 80- 

, 
πάντα Κα- 

Α [ὲ Α 

δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις 

Β6Π66 οἵ ὑπ8 δγίϊο8 Ὀθίουβ ἀποστρεῴο- 
μένων, ΝΥ 'πον, ΟὟ. ὃ 20. 4, ». 126. Τῇ 

ὑπ δυίϊοϊθ πᾶ Ῥθθη ργθῆχϑα ἰοὸ πὸ 

ὕνο βυδδύδηϊινεοβ πα ἐο ὕΠπ6 ρᾶγιο 1016, 

{πη ὑπ ὕνο Ὁπουρ 5, ὑπαῦ ὑΠῸῪ ὑγο 6 

ΟΥ̓Δ 665 οὗ τηθη, ἀπα ὑπαῦ {Π 686 τῇ 

ὙΘΥΘ 850 ὙΘΙῪ Ρδα τηθη, νου] ΠδΥΘ 

Ῥθθν τηϑ 48 ΤοΤ6 ῬΙΌΟΙηΪΠΘηὖ ; ΟΟΙΏΡ. 

πούθϑ ον (Ταΐ. 111. Δ6 : 18 86 τ. πᾶ 

βῦοοά Ῥείουθ {π6 ραγῦ. οηΐν, ὕμθη ὍΠθ 

ἄνθρωποι ννου]α 6 τϑραγαθα ἃ5 δ πΠ- 

ἀρῆπρα οἴδθ5, νυ μοἢ ἰῦ νγὰθ ὑπ6 οδ]θοῦ 

οὗ 0π6 ρδυυϊοῖρια! οἰαιδθ ΠΟΤῈ ΠΘΑΡΙΥ͂ 

ἴο ΒΡΘοϊ νυ ; 588 πούβϑβ οἷὺ 1 7 ὕηυ. 111, 13. 

15. πάντα] “ Αἰ ἱἐλίηρϑ,᾽ ---ποῦ 
ΤΏΘΓΘΙΥ ἴῃ ὙΘίθσθμοθ ὅο 8ΗΥ͂ “ ΟἸΟΓ ΠΣ 

ἀο]θούμπιη," Οδ]ν., Ὀαὺ τι ἃ οΥθαῦθιν 

ΘΟΙΙΡΓΘ ΘΗ ΒΘ ηΘ 85. (οοιηρ. οὐδὲν [6- 

Ἰονν), ᾿ἱποϊπαϊηρ Θνθυγὑμίησ ἴο ΜΜΒΟΙ. 

{86 αἰδυϊπούϊο. οἵ ρᾷγθ ἃπα ἱπηρυγ8 

οου]α θ6 ἃΡΡ1184. Ἡθγθ ποννϑνοὺ ΟΠ γΥ5. 

ΒΘΘΙῺΒ ΠΑ ῸΪΥ ἱπο] αϑῖγθ ΘῈ ἢι6 588, 

οὐδὲν ἀκάθαρτον, εἰ μὴ ἁμαρτία μόνη; 

{Π6 βύαθετυθηῦ πυπϑῦ ΠΘΟΘΒΒΘΙΊΥ 06 σ0Π- 

Ἠποᾶ ὕο 5ιοἢ ὑπϊηρθ ἃπα Βο ἢ. ΟὈ]θοὺβ 

8.5 οδ ἢ Ὀ6 ὉΠ6 τηδίθια 5 84, ἃ5 1Ὁ Ὑγ6 16, 

{86 βυρδύγαϊω ἴον δούϊοιιβ (06 ὟΥ.); 

οοιαρ. Πομ. χῖν. 29. ΤῊ6 Ἰῃβουθοη οἵ 

μὲν αἴϊεν πάντα 15 τὶ ΟΪΥ το]θούθα ὈΥ͂ 

“Ταοΐνι. «να Τίδβοϊι. νεῖ ΟΠ  ΕἸΟΝῚ; 

8].; ἃ5. Ὀθίπρ' ΥΘΓῪ ΡΡΟΡΔΡΙΥ οοοδειοηθα 

ῬΥ ὑπ Το] ονγίπρ' δέ. ὙΥΊΠΘΙ, 67". ὃ (ὅπ. 

5) Ρ. 403 56.. ΥρΡΘ8. 105. Τχύδροβιυ]0}. 

ἴο ἃ ψοτὰ ψἱ νΒΙΟῊ 1ῦ 15 ποῦ πϑῦα- 

ΤΆ οοππθούθα (Αοὐβ χχὶϊ. 3,1 ΟἿΣ, 

11. 15) δἃ5 ἃ τϑᾶϑοῃ ΨΠΥ ἰὖ νὰ βύγιοϊς 

οὔ; ὑπ|8. 15. ῬΙ Δι β1016, ὑπ6 ἀποῖ}] δὰ- 

ὉΠΟΡΙΌΥ ΠΟΥ ΘΥΘΙ ΒΘΘΙῺῚΒ ἰοο ἀεοϊ θα ἴο 

δατηῦ οὗ {π|5 ἀθἔθῃσθ. 

τοῖς καθαροῖς) “701 ἐδ6 ριι6,᾽ 501]. 

“[ὸ᾽ ὕΠπϑτὰ ὅο τηᾶκθ 86 οὗ :;᾿ ἀαῦ. οὁοηυ- 

μιοαϊϊ, τιοῦ ἀαύ, μα τοῦ, “τὰν ὑπ οϑύϊηνῶ- 

ὑΐοιι οἵ,᾿ νμῖομ, ὑποιρ Δα Π1551016. ἴῃ 

{5 οαιβα (868. βχχ. ἴῃ. ΘΠ θα 61]. ϑυγηέ. 
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ἸΝΣ 2 9 Α [ἢ Ὡς. τὰ ἌΡ “8 “-“ Δ ε 

οὐθὲν καθαρόν, αλλὰα μεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ 
’ 

συνει δησις. Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις τό 
3 “ .» 9 ΝΥ 4 Α “ 
αρνουνται, βδελυκτοὶ οΟοντες Και ἀπειθεῖς και προς σαν 

Φ, 9 Ἁ τ ἢ ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι. 

ἘΣ Ρ Ὁ5 πον ΟΞ 51: ἢ, 

Ῥ. 1900), σου] ποῦ Ὀ6 δα 8} 80 1 {π6 
ΒΘΟΟΠΩ ; {Π6 μεμιαμμένοι «πιὰ ἄπιστοι 40 

ποῦ ΤΠΘΓΘΙΥ δοοοπηῦ 41] {Π]ηρ5. ἃ8 ἴπη- 

Ῥὰτγο (παρὰ τὴν μεμιασμ. γνώμην αἀκά- 

θαρτα γίγνεται, (Βοιιτα.}, θπῦ οοπνογῦ 

ὕμθια ἰπῦο 5.10} ; “ ΡγῸ ααδ] αὔθ νθϑοθη- 

ὑϊατα οὖ τη πτὴ τλτ 15. δῦ ᾿τητη πῃ - 

ἄστη οοπύδτη πδὐϊ5 Πύ,᾿ «[Θγότηθ. ὙῬΠοὶγ 

ΟΥηι ἱπ νγα τ 1πηρυσὶὺν 15 Θομητηππἰοα θα 

ἴο 8}} Θχύθυ ΠΆ] ὑπῖποϑ ; {Π8 ΟὈ]θοὺβ νυ Ἱἢ 

ὙΥΒΙΟΉ ὑπΠ6Ὺ οοῖηθ ἴῃ οοηὐδοῦ ὈΘΟΟΙΩ6 

τηϑύθυ 815 οἵ βίῃ ; οοϊηρ. 196 ὟΥ. ἐῃ ἰοο. 

ἀπίστοις] “εὑπδοϊουΐη; ὁ {νϊο ὐα] 

Δα ἀΙ οι ἴο ὑΠ6 ργθοθαϊηρ' μεμιαμμένοις. 

ἽΝ οὔ ΟὨΪγ 816 ὕΠ6 0 ἀϑῇοϊθηῦ 1π 81] τότ] 

Ραχὶῦγ, Ῥαὺ ἀεβυϊθαίθ οἵ 4}1 πίστις. 

ΤῊΘ ΤΟΥ πλοὺ Θριὑπϑῦ βύμ πα 8 ̓ῃ ΤΟΙ 6χ- 

ϑιοῦ Δ. Π 6815 ὅο καθαροῖς, ὙΜ 1116 ὑπ6 

Ἰαύθον ποι ύθηβ ὑπ ρἱούπτθ, Ῥυδοῦϊοαὶ 

ὉΠ 6116 (νοι. 10) 15 ΟὨΪΥ ὅθ0 ΘΟΠῚ ΠΟΥ͂ 

8116 ὙΠ τηοτᾺ] ΡΟ] αὐϊοη. Οπ {Π6 

ἔοττῃ μεμιαμμ. [ψὶῦ ΑΟ(ΘῚ μεμιίανμ., 

ῬῸ μεμειαμμ.) ἹΚΤιδὲ ; 41.1, οοτηρ. 1.0- 

Ῥεοῖκ, δλϑψιν. Ρ. 35. 

ἀλλὰ μεμίανται κ.τ.λ.1 “ διυιέ δοίἢ, ἐ]ιοἷν" 
ηυΐῳ απα ἐπιοῖγ" ὁογϑοίοηιοα ἤανο θεοὶ 

»οϊ{υίοο ;" ἀθοϊαγαύϊοη οα ὑπ ροδίξζυο 

5146 οἵ ψῃδῦὺ πᾶ5 1ιϑὺ ὈΘ6 ΘΧρΡΓΘββθα 

οη ὑπ8 πεγαΐζἧυο, δια ἴτπι ἀἰσθοῦ οοπῆτνιη- 

δὕϊοη. οἵ 106. Τῦ πθϑα βοδυοθὶν 86 οὉ- 

ΒΟ να ὑπαῦ ἀλλὰ 15 ὈΥ͂ πο τηθδη5 δατῖ- 

ναϊθηῦ ἴο γάρ; {16 Ἰαὐξοι" σου] οἷν ἃ 

ΤΘᾶβοι ΨΥ πούμϊηρ νὰθ Ῥα 8 ο {π6 

ΡΟΙΠαὐθά ; {Π|6 ἴουτηθν βύαίθϑ νυ [1] 

δια νθυβαῦνα ἴοτοθ ὑπ ἕδοῦ οἵ δῃ ᾿πύθυ πα] 

ῬΟΙΠαὐοη, ὙγΒ]Οἢ τηδῖτοα {Π6 ἔουτηθι 

βύοἰθτηθηὺ “ ὑπαῦ πούμϊπρ' Θχύθυ ἃ] νγὰβ 

Ῥαχθ ὕο ὑπθιη ᾿ ἔθ 6 0]6. ὑνῇθῃ οοπύγαβύθα 

Ὑγὶθἢ 10 ; 5868 68ρ. ΚΚἸοῦχ, 7 ουαν. Ὗ ο]. 11. 

Ῥ.- 9. θῃ {18 πιοῦθ ϑιῃρῃδῦϊο θη πτηθ- 

ταύοῃ καὶ... καί, Β66 πούθϑ οὗν ᾿ 7 Ἴην. ἵν. 

10, 84] Τ)οΠ8145. (77. ὃ 550 56. 

ὁ νοῦς 15. ΠΘΙΘ ποὺ ΤΠΘΓΟΙΥ ὑῃ 6 “Τ]ΘΠ8Β 

Βρθου]αύϊνδ᾽ (οοτηρ. ϑδπάδγβομ, ε6 Οδί. 

Οὐοη80. ὃ τῇ, Ν΄ ΟΪ. τν. Ρ. 12, 64. «8 60005.), 

Ῥαῦ {88 ψΠ]Π1ηρ᾽ ἃ8. γγ7811 ἃ5 ὑΠπ|6 Ὁ] ηἸκΊ ηρ; 

Ῥδυῦ οἵ τηδὴ (1) 6] 1ὕζβο, ᾿ϑηοϊοί. τν. 5, 

Ῥ. 140, ΘΟ, διῥϊ. Βεοίογιῖ. τι. τ8. Ὁ, 

Ῥ. 54); 8566 4΄50 ὑῃ8 ποίβϑ οἡ 1 Τ7ϊωην. 

νἱ. 5. ἡ συνείδησις 15 Πι6 ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘ, 
{Π6 Τογ8] ΘΟΠΒΟΙΟΌ ΒΗ 655. Ὑν] ἢ π΄ (566 

ΘΒΡ. ποίεβ οὐ 1 Ἵ7ῆην. 1. 5); ὕπ6 ὕψο 

τιϊὑθα ὑππ|5 γθργθβθηῦ, ἴῃ ὑπ 6 ἰδ ιδρ6 

οἵ Βθοκ, {π6 “1, θηβίύγοτη ἴῃ βΘΙΠΘ Ια 

Αὐϑ- υηα ΕΠΠΗιι55. Ζυβατητηθη,᾽ Ρ. 40; 

ποίθ. Βρ. Τάγου (7) μοίογ' 1)υ. τ. τ΄. 

1... 7) βοιηθυσῃδῦ 1ηΓ6]] οἰ ουΒ] Υ γορᾶ 5 

{Ππ6 ὕννο ὕθγπηβ 85 14θη 08]. 

τό. ὁμολογοῦσιν] “7 λον }γ0788 ;" 

ὉΠΘΥ τῆλ κ6 ἂπ ορθη οοηΐδββίοη οἵ (οά, 

Ῥαύ ρῥγϑούϊοαν ἀθην 10, οΐὶπρ' ἀδἤοϊθηῦ 

ἴῃ 81] ὑγιαθ θαυ θϑύηθϑβ ; “πού θβοσση- 

6 ν᾽ ΠΟΙ Πητ1 ν1115 δίατιθ ρθοοδῦβ, ὕο- 

165 Τλϑ πη ΠΘΡΘΠΊΙ5,᾽ «[ ΘΓΟΠΊΘ. 

ἀρνοῦνται] “ἀοηῃ (Πρ); ἴῃ ορροβί- 

ἰΐϊοθ ἴο ὁμολ. Τπθὸ α]ρ, (ρου 808) 

δηα ἃ ἴϑυν οοτητηθηίδίουβ (ὙΥ̓ Ἰοβίηρ',, ἃ].) 

ΒΌΡΡΙΥ εἰδέναι αἴζον ἀρνοῦνται. ΤῊΪ8 

ἀοο8. ποῦ β8θὴη ΠΘΟΘΒΒΔΓΡΥ ; ὕΠ6 τι38 οἵ 

ἀρνεῖσθαι νΥὶ ἢ ὃπ δοοιβ. με ϑοηοῦ 5 

80 ΘΧΟΓΘΙΩΘΙΥ ΘΟΙΏΠΊΟΙ, ὑπμεὺ ἰῦ 15 Ὀθϑύ, 

ψῚῸ ϑγτ., ὕο τύ. ὑΠ6 Β᾽ΠΏΡ]ΟῚ 601- 

βύγιούϊοθ. ΤΠΟΙΡῊ 50 Θοτημηοη ἴῃ ὑπ6 

ΝΤ., ἀρνεῖσθαι 18. ΟὨΪΥ υϑοὰ ΡΥ δὲ 

Ῥδὰ] ἴῃ ὅπ Ῥαβῦ. Ἐρρ.; δᾶαὰ Ἠβθῇ. 

χη: βδελυκτοί] “ αδοηιΐ- 

παῖε; ἅπ. λεγόμ. ἴῃ Ν, Τ'; ΘοΙηρ. 

ῬΥΟΥ. ΧΥΪ. 15, ἀκαάθαρτος καὶ βδελυ- 

κτός (Π2}}}), 2 Μϑοο. 1. 27, ἐξουθενη- 

μένους καὶ βδελυκτούς. ΤΉΘΥΘ ἰ8. πὸ 

ΟὈΙΪατιΘ γϑίθγθμοθ ὑο ἰΔο]αύτυ (βδελύγ- 

ματα, Ἰ)οαῦ. χχῖχ. 17, 81.}, ΠΟΙ ΠΘΟΘ68- 

ΒΆΡΠΥ ἴο {πὸ Δθοιηϊπαύϊου. ἴῃ ὙΠῸ. 
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2 διδασκαλίᾳ" πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, 
, ΄ ς ’ “Ὁ [) 

σεμνοὺς, σωφρονας, ὑγιαίνοντας τὴ πι- 

δ Α Α “ 

Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούση 

ΤΙΤΟΝ. 

Ομαῦσο ὕΠ6 ἀρεᾶ τ6η 
ἴο ὍΘ 5ΟΌΘΥ ἃ η6] [αἰ{}- 
1]; [πη6 ἀρθᾷ ΨψΟΠΊΘη 
ἴο 6 ΠΟΙ {πϑιβ ον 65 
δ ἴο 56Π001 {Π|8 
ΣΟΙΠΡΘΙ ΜΟΙΏΘΗ.- 

ἘΣ Ἰ5. ΩΝ 3. Ὁ “ , ε , 3 
3 στει, Τῇ αγαπή, Τῇ υὑπομονῃ πρεσβύτιδας ὠσαυτῶς ἐν 

οοεύαϊη ΘΠ Τη 818, εὔ6., ὙγῈΓΘ. ΤΟΥΙΠΘΥΪΥ 

614 (1μ6ν. χὶ. το), πα ὑπ] 0 ἢ {πον 

τηϊσῦ 5011 πᾶν [δ]0ὺ, ὑπουρῆ 0815. 15 

ΤΊΟΓΘ Ῥ]ΔιιΒ1 018 ; οοτηρ. ΥΙθβδῖπο, Τῦ 15 

ΒΠΠΉΡΙΥ βαϊὰ ὑπὸὺ {Π͵61ν δούϊομϑ ἃπα ῥυη- 

ΟἾΡΙ65 τη 6 ὉΠ θη “ΔθΟτ Ϊπ 8016 ᾿ (μιση- 

τοί, Ἠ 65 οὶ.) ἴῃ ὑΠ6 βιϑῃὺ οὗ αοά. ΤᾺ8 

ΘΙ 18. πιδθα τηθῦδρ ΠΟΡΊΟΔΠΥ ἴῃ Α(ὐὐο 

ΓΙ ύουβ, θαὺ ποῦ 1ῃ ἃ Β6Π58 850 [ὯΓ Γθ- 

τηονϑα [πτΌτη ὕΠ6 ῬυηδΓΥ πούϊοη (βδέω) 

Δἃ5 ἴῃ ὑπμ6 ΤΙ ΧΧ, ἃπα 600]. ΓΙ; 

ΘΟΠΙΡ. Αὐἰβύορη. Κγ͵δϑ}. 792. 

ἀδόκιμοι] “γεργοδαίο;" ποῦ δούϊνο Υ 

“ααϊῶ ΒοΟπιμη ῬΓΟΌΔΥΘ ΠῸΠΝ Ροββυηῦ,᾽ 

Ῥρηρ,, θαῦ ρα ββῖν ν, “ΤΘΡΙΌΘΙ,᾽ ΜΝ α]ρ'., 

ΟἸάγομ.., Οούῃ. (“ υβἰκυβαμάϊ,᾽ οΟρι. 

γῦἢ “ΟΠ ΟΟ056 ᾽), 85 ἴπ 2 ΤΊπη. 111. 8, πα 

Θἰβθνύνοσα ἴῃ ᾧπ6 Ν. Τ'. ; 566 πούθβ ὁ) 

ἴοο. Τὴ 86 οἵ ὑπ6 ψογὰ, 1 νσο θχοθρὺ 

ἩΖ}. νἱ. 8, 18 Θοπῆποα το δύ Ῥαμ], 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΠΠ|, 1. Σὺ δέ] “διέ (ο 

ἐθοι;" δάάγοββ ἰο ΤΊῦαΒ ᾿π σοηύγαβὺ ὅο 

Π|6568 [8156 ὑθδοῆθυβ; 50. 2 ΤΊτη. 11]. 10, 

ἵν. 5. ΟἾΥΥ5. μδ5 Π6ΥΘ τη ϊββθα {Π6 ἕοτοθοῦ 

ὉΠ6 οοπύγαβίθα δά άγθββ, αὐτοί εἰσιν ἀκά- 

θαρτοι, ἀλλὰ μὴ τούτων ἕνεκεν σιγήσῃς, 

ΘΟΙΏΡ. οἰβὸ ΤΠπθοά. ; ΤΊῦτ 15 ποῦ ὑϑοῖυ  Υ 

ὙγΔΓΠΘ4 ποῦ ἴο "6 ἀθίθυγθα οὐ αἰβῃθαγῦ- 

Θη64, θαῦ 15 Θχπογίβα ὅο ρσθδοῖ βουπάᾶ 

ἀοοὐμηθ πὶ ΟρΡρΡοβιθοη ὅο {61} ΘΥΓΟΥΒ. 

λάλει] “8,εαΐ;," “εὐξέο»,᾽ “ΟΥΘ6. ποὸπ ὁ0- 

ΒΙθῖῦο,᾿ ΒΘπρ. Οἡ ἐπ6 αἰΠθγθηοθ θ6- 

ὕνθθηῃ λαλεῖν, “νοσθπ ΟΥ̓Θ Ιηϊίογθ᾽ 

[λαλ-, Οοηα. ζαϊίοη, οοτὴρ. Βϑηΐου, 

Ἰγχυυεοίζου;. Ν᾿ ο]. ττ. Ρ. 91, λέγειν, “ α1- 

6616, 56. 6010 Ὸ 16 ρθῶ ἴἢ βθη θη δ τη ἡ 

(οοιαρ. Τθομ8145. Οναΐψι. ὃ 453), δι 

εἰπεῖν, “σψϑῦθα ΤὍΘΕΥΘ,᾿ 566 ΤΊ τηδ ΠΗ, 

βγηοι. 1. Ῥ- 80 56. ; ΘΟΠΊΡ. ἃ|50 ΤΎΘΠΟΝ, 

ϑγηποη. Ῥαγῦ 11. ὃ “6. 

τῇ ὕγιαιν. διδασικ.] “ἐλ6 5οιμια ἀοο- 

ἐγίπο;" 5688 πούθϑβ οπ 1 7ίην. ἱ. το. 

2. πρεσβύτας] “αγεῶ ηλοτι,᾿ “5668, 

ψυρ., ΟἸατοτη, ; ποῦ πρεσβυτέρους, ἴῃ 

81. ΟΠ ΟἾΔ] βθηβθ: “ἴπ ἀ185 Ο]8.5565 νεω- 

τέρων οὖ πρεσβυτέρων αἰνϊππῦὸ Αρο- 

δύο! ροραϊαμη ΟΠ τἰβυϊαπατη 'π πιπᾶ- 

ααᾶαπθ ἘἰοοἸθβῖα, Ῥϑαβοι, Κύπα. 7ση. 

(δα Τ,6οὐ.), Ρ. 12 (Α.-Ο, Τὴρνι.). ΤΠ 

1ηῇξ, τὶ ὉΠ6 δοσυβαύῦννθ Βρθοῖθ5. 0Π6 

Βα δύδποθ οὗ {Π6 ογᾶθι υΒ1Ο ἢ νγὰ8 Θ0Π- 

ὑδλπιθα ἴῃ νυν ηδῦ ΤΊδα5 ννὰθ ὅο Θη αποῖδίθ : 

ΘοΡ. Μαάν!ρ,, ϑγηΐ. ὃ τ46. 

νηφαλίους] “58ο67,᾽ Μαϊρ., ΟἸάγοτη. 5 

ποὺ “νγαύοῃι],᾿ τ. -Ὀἷο [6χοἱ- 

ὑδ01], ἃπα θυθῃ ΟἾΥΥ5.; 5686 πούββ οἵ 

1 7Τήην. 111. 2, ἀπ Ὁη, 2 Τγην. ἵν. 5. Οἡ 

{π6 τηθοπίηρ οὗ σεμνός, ΘΟΥῚΡ. ΠούδΒ ΟἽ 

1 77ην. ᾿ΐ. 2, διὰ οἡ Ὁπδὺ οἵ σώφρων, 

1. 11. 9. τῇ πίστει] “'η 

γοϑρεοί ο7 7αϊέ, ;᾽ ἀοῦϊνα “ οὗ τϑίβγθποθ 

ἰο,᾽ 566 ποῦύββ ογ Θαΐ. 1. 22, δια ὙΥΊΠΘΓ, 

αν. 8.31. 6, Ρ. 193. Τῦ τιᾶγ 6 οὔ- 

Βουνϑα ὑπδῦ ὕΠ15 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ΤΠΔῪ Δ]τηοϑῦ 

Ὅ6 ᾿πηθγομδηρθα ἢ ἐν πα {Ππ6 ἀ δῦ. 

85 ἴῃ. Οἢ. ἃ. 12: ὑΠ15 566 Π5 ὕο ΘΟΠΗΤΙΣ 

86 τϑιηδτκ ἴῃ (Ταΐ. ἰ. ο., ὑοῦ, 0Π15. ΟἸα 55 

οὗ ἀδαύϊναοβ ΤΠΔῪ ποῦ ἸΠΟΟΙΠΠΊΟΗΪΥ θ6 

οοΟμδίἀθσθὰ ἃ8 ἃ βρθοῖθθ οὐ ὑπ ζοοαΐ 

4 οὔ. οὐ] α}]γ 884. το {Π6 τὸ ὑγεαί- 

νειν οἵ {Ππ8 ρα τηβῃ νγὰβ ὑο Ὀ6 5ΒΒοα 

ἴῃ ὑΠ6ῖν ΓΑ ἢ ; 1 γᾶ ὕο ὉΠ Ῥγονίποθ 

οὗ ὑπὰὖ νἱνῦπο ὑπαῦ ὑπὸ Θχ Β:ιὑϊοη οὗ 1ῦ 

σγαβ ὕο 6 1164, τῇ ὑπομονῇ] 
εὐγ, ραξϊζονοο ;᾿ “ἴῃ ταύϊομιθ Ῥ6Π6 ΘΟ0Π81- 

ἀογαύα βῦδ 118. οὖ ρογυρϑῦπδ τηϑηβῖο," 

Οἴοογο, οἷ 7ηνονέ. ΤΙ. 54. τό4. Τῷ 15 

Π6γθ ]οϊπθᾶ νἱῦ πίστις ἃ μα ἀγάπη, δ5 

ἴῃ τ ΤΊτη. ν]. 11 (ΟΡ. 1 ΤΉ 685. 1. 3); 

δι ΒΟΥ 65 ὑο τηδικ ὕπ6 ὀγανο ραΐζίοτο6, 

π6. οπαπγίηρ Του ϊῦπ 6, ὙΠ ῖο ἢ. τηᾶτῖς 

86 ὑσὰρ ΟΠ βθϊδη σμαυϑούθυ ἢ 5686 πούθϑ 

ον 2 Ἴζην. 1ϊ. το, δπα οοτηρ. [}8}61], 

Ποθυγῦ. τι. τ. 4, Ὁ. 240. 
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καταστήματι ἱεροπρεπεῖς, μὴ διαβόλους, μὴ οἴνῳ πολλῷ 

δεδουλωμένας, καλοδιδασκάλους, ἵνα σωφρονίζωσιν τὰς 4 

4. σωφρονίζωσιν] ὅο ἤε0. ναι ἢ ΟΠ ΚΤ τ; 41, ((ὐγοϑῦ., 1)6 Τγοίίο, Πιίον", 

81.). Ῥούμ 7 βολ. ἀδὰ Ζαοίνην. το σωφρονίξουσιν νεῖ Α ΚῸ ΗΝ]; 41. ΑἸΘΒΟυΡΕ 

ὑμ15. ϑυϊάθποθ 8. βίη, γ78 ΠΠΔΥ ὙΧ68}} Παβιθαῦθ ὑο δάορὺ ἃ βο]βοίβπι 50 ρ]αυπρ', 

ΘΒΡΘΟΙΪΆΠΥ ΠΗ ἴῃ ὑΠ8 ΨΘΙῪ ποχὺ νΘι86 ἵνα 15 586 ἃραίῃ ἃπα σουΓθοῦγ. [ἢ 

τ Οὐγ. ἵν, 6, 6]. ἵν. 117, ὕΠ18. ΠΙΔῪ ὉΘ. πιοῦθ ΘΆΒΙΥ δοοοιηὐθα ἴοΓ; 588 ποῦθβ οἵὺ 

σαί. 1. ὁ.γ ἃ τι οοταρ. ΠΥ, (7. ὃ 41. 1, Ρ. 250. 

- 3. πρεσβίτιδας] “αγεα «ὐοηλθη ;" 8, 

ἅπ. λεγόμ., ΒΥ ποΠγτηοῦβ νυ ἢ 0Π6 πρε- 

σβύτεραι, τ ΤΊτη. ν. 2. ΤΠΘΥ 6 ΓῈ ἴο 

Ὀ6 ὡσαύτως, ἃ ποὺ ὡς ἑτέρως ἴῃ το- 
Βρϑθοῦ οἵ δὴν οἵ {Π6 ἕοιθροῖπρ' αΔ]}1Ε- 

ΘΔ ΙΟΠΒ: ΘΟΙΩΡ. Ἂ ΤΊμι. 1]. 8. 

ἐν καταστήματι] “ὧη) «ἰοηηθαηο1,)",᾽ 

᾿Ξ 57“ 1ὦν σχήμαῦ] ἔγτὶ 8 

ἅπ. λεγόμ., ἴῃ τηθϑηϊηρ ὃ Π0016, θαῦ 8 

1 0016. ον, αἰ δσαπὺ ἴροτη καταστολή, 

τ ΤΊπη. 11. 9. 1π {Π6 Ἰεαὐξευ. ρίδοθ {116 

ῬΥΘν ΔΙ Πηρ ἰάθα 18. Ῥυμᾶρ5. οαὐνατα 

ἀθρουύτηθηῦ ἃ5. θη πᾶποθα Ὀγ ψῇηδὺ 18 

ῬΌΓΕΙΥ δχύευ δ], ἄγθββ, ζο., ἴῃ {μ6 Ῥτϑ- 

βϑηῦ οα56. οαὐὔνναγαί ἀθρογίτηθηῦ 85 46- 

Ῥοπάθηῦν ὁ βοιπιθὺ ΐπρ' το γ6 ἰπίεν Δ], 

6. -. να 1167,, ποδί)" 6, ὅζ.5, “ Ἰπ ΟΘ5815 οὖ 

τηούμϑ, σα]ῦτ5, ΒΘΙΊΩΟ, 511 τ ατη,᾿ «6- 

ΤΌΙΩΘ; 866 8δῖ8ο ΟὐΓΔΥ {πὶ ἰο0. Τῦ 15 

τη}  ϑΟΥ ΘΟΠ ΤΡΥ͂ ὕο ὑΠ6 ὑγστιι8 Τη68- 

ἴηρ; οὗ {π8 ψγογτὰ ὕο τϑῖϑν 1Ὁ ὕο {Π6 τη θ᾽ 

οχύθυμδ]β οὗ ἀγθ88 οι ὑῃ8 ὁπ μδης (τὰ 

περιβολαῖα, (Βἰουτη.), ἃ πα 1Ὁ 566 15 1Π- 

δχϑοῦ, νυ πουῦ ΤΊΟΓΘ ῬγΘοῖβ Δα] απούβ 

ἴῃ ὑΠ6 οοηὐαχύ, ὕο Πἰτηϊῦ 1ὖ 8οίοἶψ ἴο ἴη- 

ἔδυ μϑ}5 (΄ οὐπαύμβ νιγυπὑατη,᾽ ΒΘ Πρ'.) ΟΠ 

{π6 οὔπου. οἰβῦ, οὔθ Ῥοσυρῆγν. εἷ6 

Αὐϑέ. τν. 6, τὸ δὲ σεμνὸν κἀκ τοῦ κατα- 

στήματος ἑωρᾶτο, νυὶῦ ἢ ὙΠΟ. ΘΟΙΏΡ. 

Τρπδῦ. Τηαϊ. ὃ 5, οὗ αὐτὸ τὸ κατάστημα 

μεγάλη μαθητεία. ῬΙαὐΆΓΟΉ τ1565 βοτηθ- 

τυ μαῦ ΒΙΠΆΠΔΥ͂Υ ὑΠπ6 οὐτίοιβ δα ]θούϊνθ 

καταστηματικός, 6... Τὶ. Ογαρσοῖ.. ὃ. 5, 

ἰδέᾳ προσώπου καὶ βλέμματι καὶ κινή- 

ματι πρᾷος καὶ καταστ. ἦν. 

ἱεροπρετπεῖς] “ ᾿οΐψ- οβοθηυΐηγ," “8. Ὅ6- 

ΘοΙηθῦῃ ΠΟ]]η655,᾽ Δαν, ; ὑπ Ῥοβῦ ο]οβΒ 

18. [8 ῬΆ 8116] ρβββᾶσβ, τ ΤΊ. 11. το, ὃ 
πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσί- 

βειαν ; ὁοτηρ. ἘΡΗ, ν. 3, καθὼς πρέπει 

ἁγίοις. ΤῊ ψογὰᾷ 15 ἃ ἅπ. λεγόμ. ἴῃ 

{πθ Ν, Τ., θὰ ποὺ ΥΘΥΓΥ͂ ὉΠΟΟΙΏΤΠΟΙ 

ΘἸΒΘΎΠΘΓΘ, 6. σ. Κ6η. ϑγηῖροδ. Ὑ1Π. 40, 

ΡΙαίο, 7 λθαργοβ, Ρ. 122 Ὁ: 8686 ὕπ88θ 

ΔΠ4 ΟὐΠοΓ οχχ. ἴῃ γοβύ. οἢ δια- 

βόλους, 5ε6 ποίβϑ οὔ 1 7ἴην. 11]. 11. 

μὴ οἴνῳ κιτ.λ.1 “ποΐ οηδίαυσε ἐο ηυιοῖν 

αὐζγι6,᾽ δι ΘΧΡΙΘΒΒίοη ἃ. 110016 ΒύΓΟΠΡῸΣ 

ὑπδῃ τ ΤΊη. ἢ, 8, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσ- 

ἔχοντες, δια] ῬΟΒΒΙΟΙΥ ἀπ ὑο ὑπ στθαίον 

ῬΥΘν θηοθ οἵ ὑποὺ νίοθ ἴῃ Οτὐθίθ : ὑμῖ5 

ἐγαγ δύ), 68. ΟἸΘΑΥΥ ΘΠΟαΡἢ ἴῃ Ρ]αΐο, 

Μέρφ. Τ. ἃ 11.,) ΘΟΙΏΡ. Βοοῖς 1, ὃ 11, 

Ρ. ύ4τ. ἰ 

καλοδιδασκάλους] “ἐξωοΐον5 07 ευἱιαξ 

18 γοοεΐ,᾽ “Βοπεβίδυῖβ τη βύγ,᾽ Β6Ζᾶ, 

ποῦ ὈΥ ΡΌΡΠ1Ο ἐθδομῖηρ, θαύ, 85. {μ6 

οοηἰθχὺ ΠΏΡΙΠ165 ὈΥ 105 Βρθοϊοδίομϑβ, ἴῃ 

ἀοτηθδῦϊο ῥυῖνδον, ἐπ᾽ οἰκίας, ΟἼἾγΥ5. 

Οἡ καλὸς ΘΟΙΠρΑΙΘ πούεββ οὐ 1 7ϊ7ηι. 

1Υ. 4. 

4. ἵνα σωφρονίζωσιν κ.τ.λ.] “ἐλαΐ 

ἐπομ ἡλαν 5ο]ιοοῖ 116 ψοιη ἀὐοηιθη, ἔο ὧ6, 

ὅτο. ;᾽ παιδεύωσιν, ΤΉΘΟΡΗ.,---ποῦ εχ- 

ΔΟΟΥ “ργαάθηὐιδμι ἀοοθδηΐ,, Ὑι]ρ,., 

ΟἸάγου, (οομρ. ὅγΓ.), συ 0 ἢ, ὑποιρἢ 

ῬοΥθοὔ]Υ οογγθοῦ }61" 86, ψχου]α Ποτθ, ὁπ 

δοοοπηῦ οὗ {Π6 Το] ον πο σώφρονας, ΒΘ 

Βοιηθν δῦ ὑϑα ο] ΟσΌτΙΒ ἢ ΠΙΠΏΘΓΟΙΙΒ ΘΧΧ. 

οὗ ὑΠ15 1655 Βρθοὰ] 56η86 οὗ σωφρονίζειν 

816 οἰϊβα Ὀγ Τιορβη, (8. Ῥ. 427) ἴγοτη 

ῬΆΊ]Ο, 211 ΔΡΡΥ͂. οοπῆγπηβα ὈΥ 105 ὁοη- 

ποχίοη ψιῦΠ, δηἃ 1υχύωροβιυϊομι ο, {Π6 

ὙγΘΔΙΚΟΥ νουθετεῖν. Τῦ τηδ  ὈΘ Τϑιρυςοα 

Ὁπὰῦ 1ῃ ὑπ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠ Πρ Ράβθαθθ, 1 

(9) 
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5 νέας φιλάνδρους εἶναι, φιλοτέκνους, σώφρονας, ἀγνας, 
9 ,ὔ 5 [δ ε 7) ἿΝ ἰδί ᾿] ὃ ; 

οικουργοῦυς, ἀγαθας, ὑυποτασσόομενας τοις ιοιοις ἂν ρα- 

σιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ βλασφημῆται. 

ΤΊμη. ν. 2, ΤΊΤΟΥ ἢ 15. ἢ Π1561} ἀϊγθούθα 

ἴο δχμουὺ {πΠ6 νεωτέρας, ΠδγΘ 1ῦ 15 ὅο Β8 

ἀο1)6 ὈΥ ΟΥΠΘΓΒ: ὑΠ18 ὑσγὰβ ῬΓΟΌΔΡΙΥ ἴῃ 

ΘΟΠΒΘαΊΘΗ68 Οὗ ὑπ6 στϑοίθυ διποπηὺ οὗ 

Ῥγϑοῦϊοα! ἰθθοπίηρ πα οχπουίαύοπ 

ὙΠΟ ἢ ὑπὸ Οὐδ ὑγοιηθῃ τϑαὰὶτθα. Τῦ 

(065 ποῦ 5861} ΠΘΟΘΘΒΑΤῪ ἴο δαορύ, ψ] ἢ 

ΖΤΊδο]ι., ὃν Βοϊθοϊϑύϊο τϑϑαϊηρ' γμθπ 0Ππ6 

ΘΟΡΓΘοῦ τηοοα 15. [δι] Βαρρογβα : 588 

οΥῦ. ποθ. φιλάνδρους] 

“ἰουογ8 ο77 ἰΠιο}" Πιυιδϑαμη8;) τὸ κεφά- 

λαιον τοῦτο τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν ἀγα- 

ΤΠῚΒ πα ὑπ δα]θούϊνοβ 

ὙΥΒ1ΟΝ. ΤΌ]]ονν ἃ ΓΘ, ἃ 5 εἶναι {πγ}}1θι βαρ'- 

ϑεβίβ, ἀθροπάθηῦ οα ὑπ νου ᾿πητηθαϊ- 

αὔθ]ν Ῥυθοθαϊηρ,, Δ Πα ΒΘΓ 6 ΠΟΥ βρθοὶ- 

ΠοΔΠν ἴο ἀδῆιθ Ὁπ6 παύτπτα ἃπα βαὉ- 

βύδιιοθ οἵ πη6 σωφρονισμόςς. ΤΕ {1π6 

Θοπηθχίοη ἢδα θη ψ λάλει 5. ἴῃ 

61. 3, ὑπ ᾿πῆη11γ8, 85. ὕπογθ, νου 

ΤΟΥ͂Θ. ὨδύμγαΠν Πᾶνα θθοι οτ θᾶ. 

Οαἰνίη ϑνδᾶθβ ὑΠ15. οὐ]θούϊοη. ΟΥ̓ το- 

ἔθυγιηο φιλάνδρ. ἃ πα φιλοτέκν. ἰο {Π 6 

νέαι, Ὀπιὺῦ σώφρονας κ.τ.Δ., ὅο ὑπ6 πρεσ- 

βύτιδες : {118 Πονγθνο ὙΠΟΪΠΥ ΤΠΔΥ5 

88 πδῦμι] βθαεποθ οἵ {Π6 θρὶὑπϑίβ. 

ΤἼΠ6 νέαι ἃ186. Πβῦθ, 88 0π6 ᾿πητηθαϊδξθ 

οοπίοχῦ ΒΠοΥβ, ῬΥΙΤΊΔΙΥ ὑπ 8 γοσπηρ 

γι ΟΥ̓ο πγοσῆθη, Ὀαὺ οὗ οουχθθ ποῖ 

ΘΧΟΙ ΒΙγΘΙΥ, 45. ἴοτν ουὐ οὗἨ {8686 βρὶ- 

ὑπιϑύϑ ὁδπ ὈΘ]οπρ θα 8}1} ἴο τηδυτ θα 

ΟΥ̓ 5976; ΘΟΙΏΡ. ΠοΟΐδ6Β Οἢ γ6γ. 6. 

5. σώφρονας] ᾿ 50}6)"-ηυϊγ ε(ῖ," “ αἰ8- 

Ογθεΐ ;᾽ 8860 πούίββ οὔ 1 7Ἴηυ. 11. 9θ. ΤῊΘ 

ΤΟΥ͂Θ ΘΘΠΘΡΆΙ σώφρ. 15. ὕπ6π [ο]]οννοα 

ὈΥ {Π8 τηογα βρθοῖδὶ ἁγνάς, νυ μΙο ἢ. ΠοΙῸ, 

85. ὕπ6 βιθ]θοῦ ὡπμα ὑπὸ οοπύδχῦ βθοῖα 

ἴο τϑααΐτθ, Πδ5 Τϑέθυθποθ, ποῦ ὑο ρα σ 

ἴνοτη πνευματικὸς μολυσμός (ογαν), 

θυῦ τηοῦθ ῬδΡ Ια] ΣῪ ὕο “ ΟΠ δδὐ ν ; 

θῶν, ΟἾγυ58. 

καὶ σώματι καὶ διανοίᾳ καθαρὰ ἀπὸ τῆς 

τῶν ἀλλοτρίων καὶ μίξεως καὶ ἐπιθυμίας, 

ΤΉΘΟρΡΕ, οἰκουργούς] “τὐο7 1:67. 

αὐ λοηνα;" ὕπογθ ἴ5 ὅο θ6 πὸ ἀβδβῖγθ οὐ 

αὐϊοτηρὺ περιέρχεσθαι (τ Τίτη. ν. 13); 

ΠΟπιΘ οὐοαρδύϊομΒ. 816 ὕο Ῥγθοῖπαθ 1. 

γ8 πον (νι “αοΐηι. πὰ Ζ71Ἴ80λ.) 

δάορὺ {Π|5 τϑϑά!ηρ οὐἱηρ ὅο ὉΠ 6 νΘΡῪ 

αἰβυϊποῦ ργθροηάθγαμοθ οὗ θχύθυ δὶ ον ]- 

ἄθποο [ΑΟΡΙ ΕΟ 1), θυῦ, 85. {π6 

Βρδοϑά Οτθοὶς ἴῃ ὑπ6 ὑδχῦ 15 Ἰῃηὐθπά θά 

ὕο ᾿τΡ]γ, ψιῦ σταπομῃ Ποβιθαθίοσ, ΠῸ 

ΟὔΠΘΙ ΟἸθα" ΘΧΘΙΏΡΙ8 οἵ 15. 1586 Βανὶηρ; 

γϑῦ Ὀθθι δα πορά, πα πὸ αἰβύϊποῦ ὕτδοθ 

οὗ {Π1|85 τϑϑάϊηρ θϑίμο' τθοοσπῖΖα 6. ἴῃ. 

Π6 οἱάθι' γϑύβίοημβ. Τὴ6 νϑγ ΟΟΟΌΥΒ 

ΟἸβιη. Ποιη. 1. 1, δπ 4 ΔΡΡΥ. ἴῃ τϑΐεγ- 

ΘΠ06 ἴο {Π|5 ραβϑᾶσθ. Τῦ ἢδβ 850 Ὀβθῃ 

Τουπα ἴῃ ϑογϑητβ (Α.Ὁ. 120 ἴ), (6 Α4γη16 

Οὐδέ. 11. 21, Ραὺ 105 δδϑοοϊδύϊοι νυ ἢ 

καθέδριον τη κ 65 ἐπ γθϑἸηρ νυ ἀοαδῦ- 

[ι]. ΤΆ νγο σϑίδϊῃ Π6 τηοσθ ἔτη! αν 

οἰκουρούς [ἴϊεο. νεῖ! 3 ΚΤ, (ποέ 1 85 

ΖΤίδον.) δὲτν; ΠΘΔΥΙΥ 81] τη585.1, ἐπ τηθϑῃ- 

1π 5 ν}1}1 8, “Κβθρϑὺβ δῦ ποιηθ, Αὐΐῃ., 

“οι 56 61885,᾽ οαϑδτίδπ,, ΕΠἼΒΗΘΥ, ΟἹ᾽ ΤΠΟΤΘ 

᾿ι θυΆ]Π}ν, “ ἀοχηστη οὐβύοα Ἰοηΐθβ,, ΟἿαὰ- 

ΤΟΠΊ., “ἀοτητι5. Θα πη πα θθηύθβ,, ν ]ρ',, 

Β11ὴ. Υσ, Αοοογαϊηρ ἴο ΗΘ 5 ῆ. οἱ- 

κουρὸς 15 ὁ φροντίζων τὰ τοῦ οἴκου καὶ 

φυλάττων, {πὸ Ἡ οἸηθτῖο οὖρος, “ σγαῦοῖ- 

ΘΙ [ΡΟΒΒΙΌ]Ὺ ἔγοιη οΟΡ- “νδύομ ̓  (ἢ), 

Ῥοῦν, δέψην. Πογϑοῖ. ΨΟ]. 1. Ῥ. 122, 

ΘΟΙΏΡ. φρουρα], οἸνίηρ Ὁπ6 οοτηροιπα 

105 ἀθἤμτῦθ πηθϑη]ηρ᾽ : 5886 ϑαϊοον, 7168, 

5.0.7 8η4] {Π6 Ἰαῦρθ οο]]θούϊοη οὗ θχχ. 

ἴῃ ΕΠΒηου, Οὐδ. ὟῸ]. 11. Ρ. 324.56. 

ἀγαθὰς 15 ποῦ ἰο Ὀ6 Ἰοἰηθα ψΊὉ ἢ οἰκουρ- 
γούς, ἃ5 ὅγν. δηἃ ΤΉΏΘΟΡΗ., θαὺ τορανά- 

θα 85 δ ἱηδθρθπαθηὺ βριθὺ Ξε“ θθηΐρ- 

ηδ5,᾿ γα]ρ., Ατὐτη., 81. ; οοιαρ. Μαθη. 

ΧΧ. 15. Οπ {πΠ6 αἰδυϊπούϊοη Ὀθύνγθθῃ 

ἀγαθὸς (“αἱ Θομηπηοά τη 41115 ρυϑθϑῦα 

δια δίκαιος (“αἱ τϑοὺϊ οὐ ποπϑϑῦϊ ᾿ΘρῸ πὶ 

ΒΘααῖθαν), 566 ΤΙύτα. ϑψηοη.. 1. Ὁ. 10 

56.; ΘΟΙΏΡ. 880 πούθβ οὐ (Ταΐ. γ. 22. 



ἘΠΕῚ εὶ ξς 

ἘΧΠΟΥ σοι ηρΡ Π16 ἴο 
6 βοῦοσ, Ὀϑίηρ {ῃγ- 
ΒΘΙΓ ἃ γμαύΐθνυῃ ; Ὄχῃπουῦ 
Βουνδηΐβ θοῦ ἴο Ῥ]Θαβ6 
ὉΠ|6 11 τηδδύθυβ ἃπα ἴο 8 ὑχιιβίγ. 

ΤῊ ᾿πύορρυ. οὗ Β]οουηΐ,, " φοο τηδπᾶ- 

86 Γ5,᾿ ΔΟΘΟΓΡΑΪΠρ ὑο Ὑν ἢ ἴῦ 15 ᾽ο Β6 

ΘΟΠΒΙ ἀουθα 5. “ βχϑσϑίϊοα! οὗ {π6 ργϑ- 

ΘΘαἸηρ',᾿ 15. ΜΠΟΙ]Υ τιηΐθηϑῦ]8. Τὸ ἰ5 

ταῦμοι δά θα τὴν ἃ σθη]6 οοπίγαθῦ ; 

ὉΠ6 οἰκουρία νγὰβ ποὺ ἰο Ὀ6 τηδιτϑᾶ ὈΥ 

“ιαϑίουϊθδϑ,᾽ 56. “1 Βευν α]οβ᾽ (  δγοπιο), 

ΟΥ᾽ ΌῚ ΠΏΡΤΟροι ὑμυ"ὐ (Η γάθητ.). 

ὑποτασσομένας κ. τ. Χ.1 “διδηνεέϊηρ 

ἐμοηηδοῖνο5 ἐο ἐιοἴγ" οτυτν Πιδ αν 5.) ΟΠ 

ῃ86 αἰδύϊηοίίοθπ. Ῥούνθθῃ ὑποτάσσ. 

(ϑ}οηἱθ) δὰ πειθαρχεῖν (οθαοίιι5), 566 

ποίβθβ οῃ ΟἿ. 111. τ, ΤΊ τηδηπ, ϑγηοι. 

Ῥαγῦ 11. Ῥ. 3, δπα οῃ {Π6 ῬΥΌΡΘΙ ἴουοθ 

Οἵ [Π6 Ῥγοποιηῖπδ) ἔδιος (ΠΟ Π8145. ον α- 

ἐψί. δ᾽ 130) ΜΠθη ὑππ5 οοηποοίθα ἢ 

ἀνήρ, 5866 ποΐεϑ οὐ βρῆ. ν. 22. ΤΠ6 

ΘΟΠΟΙ ἤἸπρ τγογβ οὗ ὑπ νϑῦβθ, ἵνα μὴ 

Κ-Τ.Ὰ., ΤΩΔΥ 6 τεραγ θα δ8 ἀθβρεπάθηὐ 

ΟΠ 8}1 ὑπῶῦ ργθοβάββ, θα ρβϑγμδρβ ἃγθ 

ΤΊΟΓΘ. ΠδΌΤΑΙΥ οοπηθοίθα ἢ {115 

Ἰαβδὺ οἴδιιβο (Ε50.}; {π6 λόγος τοῦ Θεοῦ 

(0[μ8 Ό5ρΡ61) σσουἹὰ 6 ον] βροϊζθῃ οὗ 

1 τῷ σοῦ ῬυδούϊοΠΥ ἀρραῦθηῦ ἐπαῦ 

ΟἸγιβύϊδη υνῖνθβ 414 ποὺ ἄυ]γ ΟΌΘΥ 

ὉΠΘΙΡ Πυθα Π45: σοοΙηρ. 1 ΤΊμ, νἱ. 1. 

ΤΠΗδοαογοῦ τγοίουβ 1ῦ, Βοιηθνν δῦ ἴοο Π81- 

ΤΌΝ]Υ, ὅο ὑπ6 ἴμοὺῦ οἵ ψνουηβῃ ᾿θανὶῃρ' 

ὑμοῖν πυβθαπαθ. προφάσει θεοσεβείας : 

{π|6 1πηΡ]10 οομηπηδη ΠΘγΘ, πα {Π6 

ΘΧΡΙΘΘΒΘα ΘΟ Π]Δ 4] 1π ἘΡΉ. ν. 22, ἃ. 

ΡῬδυίθοῦ ν ρΘΠΘΥ] Δη4 ᾿πο] αβῖνθ. 

6. Τοὺς νεωτέρους] “716 γοιιη6)" 
ηιόη,᾿ ἴῃ ὁοηὐταβῦ τυ ὑΠ6 πρεσβύτας, 

γι. 2; 1πιβῦ ἃ5. ὑπ6 νέαι ἔογι ἃ οοη- 

ὑγαβύθα ο]α58 ἴο ὑπΠ6 πρεσβύτιδες, γ6Υ. 3. 

ΤΠΘΓΘ 15. ὕΠπι|85 ΠῸ σοοα ΤρΆΒῸη ἴῸΓ 6χ- 

ὑθπαϊηρ; 10, νγῖ ἢ} ΜῈ αὐΌ1ι., το ὑπ6 γοιηρ' 

οἵ Ῥούῃ βθεχθθ. Τύ βθθῖηβ ἰο πᾶνβ Ῥθθῃ 

ὕμ6 ΑΙΡοβί]6᾽5 ἀββῖίγθ ὑπαῦὺ ὑπὸ ὀχ ποιία- 

ὑϊοπβ ὕο ὕπ6 Ογούδη νέαι Βμοι]α 6 8ρε- 

ΟἾΔΠν δαταϊηϊδύθνθα Ὅν {πο88 οἵ ὑποὶν 
ΟΥ̓ Β6Χ; οοηὐγαβὺ 1 ΤΊΙη. ν. 2. 

σωφρονεῖν] “{0 ὁὃ6 8οε᾽-ηυϊη θα ; ἴα 

19 

Τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει 6 
“ Α ’ ᾿ 

σωφρονεῖν, περὶ πάντα σεαυτὸν παρ- 7 

{118 Ῥγθρῃδηῦ του ἃ ΟΡ Τ]8Π᾿Β 

ἀαΐν 15. ΒΙ ΠΡ Ραῦ ΘΟΙΠΡΓΘ ΘΒ ΘΙΥ 

Θῃπηοϊαὐθα ; οὐδὲν γὰρ οὕτω δύσκολον 

καὶ χαλεπὸν τῇ ἡλικίᾳ ταύτῃ γένοιτ᾽ 

ἄν, ὡς τὸ περιγενέσθαι τῶν ἡδονῶν τών 

ἀτόπων, ΟἾτγΒ.: οοηρ. Νοαπά, }]αηέ- 

πη, Δο]. τ. Ρ. 486 (Βοϊιπ)ὴ. ΤΠ6 

τορθαίθα οὀσοῦγσθποθ οἵ {Π15 ψοσα ἴῃ 

αἰδγθηῦ [ουτὴ5 ἴῃ {Ππ6 Ιαϑὺ ἴδυν νϑυβθ8, 

ψγΟυ]ἃ 5θαπὶ ἴο πἰπῦ ὑπαὺ “ Ἰητηοαθυ δι] 

αἰθοίαβ᾽ ὑοῦ βϑαϊν ρῥγθνδίθηῦ ἴῃ 
Οτθύθ, πα ὑπῶὺ {π6 Αροβύϊθ μα {16 

Ῥαϑὺ οὗ γθββοιβ ἴον. ὑπαῦ βὐαδθυηθηῦ ἴῃ 

ἰ. 12, 13, ΠΟ 1)6 ὙΥ͂. ἀπα οὔμϑὺβ 80 

ἸΠΩΡΓΟΡΟΙΥ Δα ΠΤ ΘΔΒΟΠΔΌΪΥ ΡΙΘΒη6 

ὕο ὁΘηϑι18. 

7. περὶ πάντα 5 ποῦ ἴο Ὁ6 ὁοη- 
προίθα νυἱἢ σωφρονεῖν (“πιὸ ραα!]οὶ βἰπῦ 

1 ΟΠ 5, «΄ΘΓΟΙΠ6), Ὀαὺ, 88. ὥγτ., 

γυ]ρ., ΟἸγγ8., πα ἴῃ ἴδοῦ 1] {μ8 

Ἰθϑα!πηρ᾽ νϑυβΒίοηΒ. ἃΠπα οχροβίίουθ, τ ἢ 

σεαυτ. παρεχόμενος. Τῦ οδΠ ΒΟΔΙΌΘΙΥ 

86 πϑοθββῶσυ ἴο δ {πὰῦ πάντα 15 

ΠΟΘΙ; ἴῸΓ {Π6 1868 οὗ περί, 566 πούεβϑ 

ΟἿΥ 1 7 γην. 1. Το- 

σεαυτὸν παρεχ.] “εαἰιϑιέΐηγ ἐλ δεῖ," 

τοῆθχῖνθ ργόποιη ἢ {π6 τη 416 

νοΐοθ; 568 ὙΥΊΠΟΥ, 6». ὃ 38. 6, Ρ. 230. 

Τὴ 0Π15 ᾽86, ποῦ σιῦμοιῦ ργθοθαάθηῦ ἴῃ 

ΘΆΡ]ΟΣ ΟὝαῖκ, 6. χ. Κη. Οὐ). 1. 

1. 30, Β]αΐο, ᾿έσο. Χ. Ρ. 8ὅρο Ο, ἐγυρῆα- 

8ὲ8. ἃ πα γε) ϑριοιυϊέμ ἅτ 6 σαϊπθα ὈΥ {Π6 

ΒΡΘοΙα] δα αἸδίοη. οἵ ὑπ ργοποῦῃ. Ηθγα 

ἴοῦ ᾿πβύδποθ νιῦποιῦ ὉπΠ6 Ῥγόποῖιπ {Π 6 

Τοίθγθηοο ἡυἧἑ πᾶν βθοιηθα ἀοαύα] ; 

{π6 τύπον ηυΐγηνέ μῶν Ὀθθη σϑίθυ "δα ἰο 

0Π6 οὗ {Π6 νεώτεροι πα {π6 186 οὗ {π6 

τη 416 ὕο ὉΠπ6 ἰηογοϑὺ ἴθ] ὺ Ὀγ ΤΊ ῦαΒ ἴῃ 

τηδ Κη ὮΪΠ) 850. [Ι͂ἢ 8100} Οᾶ865 ΟδΓΘ 

τπϑῦ Ὀ6 ὕωκϑη ο ἀἸἰβουϊπηϊηδῦθ θθύννθθη 

ὙγΠδὺ 15. πον (θυ πιθα ἃπ ἰπύθηβιγ ΟΥ 

“ἀγπδτηῖο᾽ τα]4]6 (Ἰτ ρου, Θομρ. πούθϑ 

ον τ Ἴἴην. ἵν. 6) ἃ ἃ 5106 τϑῆθχῖνθ 

τη 1461168 ; ἴῃ ὉΠ6 [ὈΓΙΏΘΙ οᾶδθ6 ὑπ8 ῥ͵Ὸ- 

Ο 2 



190 ΠΡΟΣ ΤΙΓΟΝ. 

ἐχόμενος τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀφθο- 
8 ρίαν, σεμνότητα, λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ 

9 ἐναντίας ἐντραπῆ, μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον. 

Ποῖ ὑνο αὶ βθθῖῃ ο 6 σΌΠΘΡΆ ΠΥ δά- 

ΤΩ Ί551016, ἴῃ ὑπ Ἰαὐξϑι ({Π6 ρυθβϑεπῦ ο8 86) 

τὸ ὁᾶπ ΟὨΪΥ ἸΘοῚ Οἱ πηαύθ! Υ ΡΡΘδ Ὑγ6Π 

ΘΙΏΡΠ 515. ΟἹ Ῥγθοϊβίοη ὀδηποῦ θ6 56- 

ουτοα ψιυποαυῦ 1; 566 Κυϊρον, ϑργαοῆι. 

8. 52. 10. το; 84 οἡ {Π| τι865 οὗ παρέχ. 

ΘΟΙΏΡ. Καβίογ, αἷἋε γεν. “76ὰ. ὃ 40. 

καλῶν ἔργ.] Οἡ {Π15 Θχρυθββίομ, υνμ! οι 

15 Ῥογίδοῦν σοι θπδῖν απα ἱπο]π- 

Βῖγ76, ΘΟΙΏΡ. ποῦθβ οΠ. Οἷ.. 111. 8. Βδνν 

11 ὃὉ6 αἸβροβθα ἰο ῦτϑα νῦῃ Οὐδ] νπ. 

ἴπὶ ὮΪΒ σοππθχίοη οὗ μ688 σου8 ψῦ 

ἐν τῇ διδασκαλίᾳ. 

ἀφθορίαν] “τὐποογγιρἔγι688,) “ δἰ ποογέμ," 

586. παρεχόμενος ; “Ιηὐοστιςαὔθι,᾽ Υ α]6.., 

ΟἸΔΤοτη.: ΟΥΤ. ῬΑΤΔΡΏγαϑθα. ΤῊ6 ἀ580- 

οἰαίθα νογὰ σεμνότης ΔΒ 7611 ε5. ψῇῆδῦ 

νου οὐπθυννῖβθ Ρ6 ὉΠπ6 ὑφαθοϊορσοιιβ 

λόγον ὑγιῆ, 566 ἰο τεΐϑ ἀφθορίαν, 

ποῦ ΟὈ]θού νον ἴο ὑπ6 ὑθβοπῖηρ (861], 

διδασκαλίαν ἀδιάφθορον, Οὐ), Ῥαΐ 

ΒΕ] οὔ γον ὕο {π6 ἔφαθ), ΘΟΙΏΡ. 2 

Οὐον. χὶ. 3; ἴπ Π18 διδασκαλίᾳ Π6 νγᾶϑ 

ἴο θ6 ἄφθορος (Αὐ οπηηϊα. ν. 95), ἴπ Πῖ5 

ἀοΙνεσν οἵ 1 σεμνός : ἃ ΟΠδδῦθ β ποθοῦν 

οὗ τηῖμα νγὰβ ὕο 86 ΦοιηὈ]Π664] τ] ἃ 

αἸστῆθα σεμνότης οὗ τηϑηπθσ. ΤῊΪΒ 

ΘΟΠΠΘΧΙΟΩ 15. Τοπἀθσθα ῬθυΠδΡ05. 501] 

ΤΉΟΓΘ ῬΓΟΡΔΌΪΙΘ ὈΥ {π6 τϑϑάϊησ οὗ 088 

ἰοχὺ (Ζαοσΐηι., Τίδο]..}: οὗἨ ὕνσο βι τη! ] Υ] 

δδύταοῦ βαθϑύαπθινοβ, ἢ του ΒΘ θὰ 

ΒΑΡαΪΥ πούαγαὶ ἴο τϑίο ὁπ6 ο ὑπ8 

ἰϑϑοῃῖτο Δα {Π6 οὔΠ ει ὅο {Π6 θοῦ. 

ἘῸΣ ἀφθορίαν, ΒΟ τορα ἀφθονίαν, «νὰ 

ΤΡ ΈΣΙ δὸς ἀδιαφθ. Ῥαὺ πϑιῦμου σϑϑαϊηρ' 

ΘΒ Θ 68 Θοηβ Φογαύϊοθ. Τη6 δαάϊυϊοπ 

αφθαρσίαν (ϑίορμ. τ55ο, Ὀαὺ ποὺ 260.) 

18. ποῦ ψ}6}1} Βιρρογίβα, νἱζ. οἹ]Υ ὈΥ͂ 

ΤῈ ΚΙ; ἀρουῦ 50 πη88.; δπᾶ ἃ 

ἴον ν.: 501] 1885 50 15. ὑπ6 ὡδάϊ οι. 

ἁγνείαν ιν (ὐ, 3 ΠΊ55., ὥὄτ. -᾿ ἢ]. Οπ 

σεμνότης, 588 πούθϑ οὗν 1 7 ζην. 11. 2, ἀπ 

οα. ὑπ ῥγϑοῦϊοαὶ Ὡρρ]οαύϊοπβ οἵ {Π8 

γο 156, Βρ. ΤΆΣ]ΟΥ, ΘΟ) ηυ. Χ, ΧΙ. 

8. λόγον ὑγιῆ] “ϑοιυεῖ αἰδοοιιγ86,᾽ 
ποῦ ΤΗΘΓΘΙΥ͂ ἴῃ ρῥτϊγαῦθ 116 (.1π 60η- 

Βαθσύθαϊηθ αποὐα!αηῷ,᾽ Β6ηρ.), Ὀπῦ, 88 

ὑπ οοπύαχῦ ΒθΌὴ5 ὅο τϑααῖΐῖτθ, ἴθ ὑΠ8 

ΒΧΘΙΡΟΙΒ6 οὗ Πῖ5Β. ΡΌΌΠς. ἀαὐ68, ὙΠΟΤΘ 

ΘΒΡΘΟΙΒΠ ν ἴῃ Ῥγεϑομδηρ', ΘΟΡΗΡ. 1 ΤΊτη. 

γ᾿ 17: “ἴηΐου ἀοσθηάατη Π181] δἰπᾶ 

Ἰοασθῦθ απϑῖη απο Βᾷπεθ Πα δὶ οοηνο- 

ποῦ, Επβίϊα5. ον τα] οχχ. οὗ 0815 τι56 

οὗ ὑγιὴς τ οἱϊθᾷ Ὀγ ΒδΡἢΒΙ], Δ πηοΐ. 

0]. π. Ρ. 56. Τηθ λόγος 18 τηοτθ- 

ΟΥΘΙ πο ΟΠΪῪ ὕο ὈΘ ᾿π γ] 510} ΠΥ ὑγιής, 

Ῥαύ 50 ΟΔΡΘ Ϊν οομβι θυ πα οὃσχ- 

ῬγΘαβθα 5 ἴο 8 ἀκατάγνωστος, ΟΡΘἢ 

ἴο ποι Υ σοπύθτηρῦ ΠΟΡ δηϊτηδάνϑυ- 

ΒΙ0Π ; “Π1Π1] αἸσ τη ΓΘΡΤΘ 8 ΒΊ0:6 ἀἸοαὺ 

δαὺ [οϊαῦ, Ποῦ Δαν ΒΑΣΙ βἰπῦ δά τθ- 

ῬΓΘΒ πα π) Ρᾶγαῦϊ,᾽ «ΘΓΟΤΊΘ : ΘΟΙΏΡ. 

ΠῚ" ν]- Τὴ: ὁ ἐξ ἐναντίας, 

56. χώρας (ΒοΒ, δ ἰἴρ8. Ὁ. 562 [325]; 

οα, ϑομαθί), 1Ὁ ᾿πἀθθα 10 Ὅ6 ὑπουρῦ 

ΤΙ ΘΟΘΒΒΑΡῪ 0 ΒΌΡΡΙΥ ὉΠ6 61} 0515 δὖ 81}. 

ΤῊ6 τϑίθγθησθ 15 ἀοαθύξα! ; {π6 “δᾶ- 

γΘιβαγΥ  ((Π6 σψῸ γἰβοῦῃ ὡρδϊπϑῦ 8, 

ΞΥΤ.) ΒΘΘΙῺΒ. ΘΟΥΡΆΙ ΠΥ ποὺ ὁ διάβολος 

(ΟἾγυ5.), θαῦ γαΐμθι πᾶς ὁ ἐκείνῳ δια- 

πονούμενος, ὙΥΠΘΠΘΡ {Π6 Ορροβίπρ' ἴδε 

ῬβδοΠ Σ, ΟΥ ὕῃ6 σαϊηβαυησ Ἠἢδαύμβη. 

Ομ {Π6 ψΟ]6, ὑπ6 Δ᾽] πβῖοη ἴῃ ψΘΓ. 5» 

ΘοΙηΡαΙ θα τ] ὕΠ6 τϑϑαϊηρ ἡμῶν (5 

ΟἸΒἸβύϊδ5), τα ῖκο 5 0Π6 Ἰαὐίει στϑίθυθποθ 

(0ο {86 Πϑϑῦῃθη) ὅπ τηοβῦ ρ]ϑαβ10]6 ; 

ΘΟΙΏΡ. 1 ΤΊπι. γ. 14. ΠῸ6 βύαύθσηθηῦ 

οἵ Μδία. ὑπῶὺ ΑΟΌΒΕΌ σθδὰ ὑμῶν 

15. ΘΟΙΩΡ]ΘὕΘ]Υ ΘΡΓΟΠΘΟΙΙΒ ; 811} ὑπ6 ἀῦονθ, 

ἢ ὑΠμ6 δχοθρύϊο οὗ Α, τϑθαα ἡμῶν; 

586 7Ἴδολι. ὅν ἰοῦ. 

ἐντραπῇ] “ἡιαν ὃς δἠαηιοίῖ,"---πιοῦ τ]ά- 
416. “βῖοῖ βομξπιηθ,᾽ ἩΓαΙΠΘΡ, θαὖ ΔΡΡΥ. 

Ποῖ ὑιῦῦ ἃ ΡΌΓΘΙΥ ΡῬΆΒΒΙΥΘ 56Π86 
Υ͂ - 

(ΘοΙηΡ, ΞὙΥ. σι, “Ῥυάεβαῦ,᾽ “Θγὰ- 

Ῥεβοδῦ᾽), δϑ 'ἴῆ 2 ΤΉ Θ55. 111. 14:; ΘΟΙΠΡ. 

1: ΟὐοΥ. 'ν. 14, Ῥρβαίτη χχχυ. 2ύ; αἰἱσ- 



ΠῚ ὃ. ὁ. τὸ: 107 

Δ ’ δὲ ὃ ’ ε , 9 ᾿ 9 
οὐλους ἰοιοις οεσποταις ὑποτάσσεσθαι, εν πασιν εὐυα- 

ρέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέγοντας, μὴ νοσφιζομένους, ἀλλὰ το 

9. ἰδίοις δεσπ.] ὃ. Ζεο. ῖῦῃ ΟΕῸ Καὶ Τιδ ; ποὺ π85.; ΟἿ τυ 8.. Τηθοα., Τδτη. 

“ιαοίη. πα Τίδολ. (6. 7) τϑνθυβ8 ὑπ6 οὐάθι" σὺ Α Ὁ Εἰ ; 6 τη58., θαῦ οπ. θυ άθποθ 

ΤΠΓΘΤΊΟΣ ἴῃ ΟΥΙΟ168] ψαϊαθ ὅο ὑπαὺ ἴῃ [νοῦν οἵ ὑπ ὑθχῦ. 

το. πᾶσαν πίστιν] ϑὅο Ζαοί. πῃ ΟΠ ΕΝ (Ὁ πᾶσαν ἐνδ. πίστιν ; δὲ 

ΟΠ. πίστιν); 5. Τη885.; ΟἸατοπι., ϑδηρθγιῃ., 81.; [αὐ. ΒῈ ΤῊΘ οτβν 15 γθνουβθα 

Ὁ. 7Τίβοϊν. νεῖ υἢ ἸΚ Τὶ ; στϑαῦ τη] γ οὗ τηβ5.; Οορῦ,, ἃ].; ΟἾτγβ8., ΤΠ θοά., 1) 81.» 

8]. (εο., (ὐγίοδῦ., ϑοϊιοῖς), Ὀὰπὺ 0886. νι οἰσηῦ οἵ Ὁποῖ8} δα 15. οαογύϑι ΪΥ ἴπ 

ἔάνοαν οἵ ὑπ6 τϑϑα]ηρ οὗ θη8 ὑθχῦ. Τῦ τηδύ ὉΘ 8͵50 τϑιηδυθα ὑμαῦ ὡρρῃ. ἴῃ ΘΥΘΡῪ 

Οὔ θυ" τἸηϑύδποθ ἴῃ δῦ Ῥαα] 5 ΕρΡρ. (Ἔχοθρὺ Ερ᾿ι. ἵν. 190) συμ γθ πᾶς 15 ἴπ ΘΟμ ΠΘΧΙοΝ 

τυ δ δοβύγαοῦ πα Ὡπδυθῃτοιιβ Βα ϑύωπύϊνθ, τ ἀοθ5 ποῦ ζο]]ουν θαὺ μη) θ0θ(6 {Π6 

ὭΟΘΈΗ. 

χυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν. 

φαῦλον] “ὀαά," Ἰγοο [οἀϊοδβιιπ]} ὥγτ.; 

ΦοΠη ἢ]. 20, γ. 20 ({ῇ ορρ. ἴο ἀγαθός), 

 δῆι65 [1]. τό; Ποτη. ἰχ. τἰ δηα 2 (ὐσ. 

γ. 10 ἃγθ Ὀούῃ ἀουθύία!. Τ 5 δα]60- 

ὄϊνθ, ἴῃ 18. ὈΓΪΠΊΔΡΥ τηθϑηϊηρ' “ Πρ ὺ,᾿ 

“ΘΙΟνγη δθουύ Ὀγ Θνθσυ πα ̓ (ΠΤ) 8148. 

ΟΥγαΐμψι. δ 152). 15. τιϑοὰ τ] ἃ αἰδυϊποῦ 

ΤΊΟΓΪ ΓΘ ΠΟΘ 1Π ΘΘΓΠΘΙ 85. Ὑ70611] ἃ 8 

Ἰαίθυ υυυϊθευβ (566 δχχ. ἰη οβῦ ἃ. ῬδΊτη, 

71.6ῳ. 8.ν.}; ἴῃ ἔμ6 Ἰαύθι: πόνγθυϑι 1ὖ 15 

αϑ8α ἴῃ ΤΟΓΘ ἔγεαπθηῦ ΠΟ 0ΠΠ 6515. [0 

ἀγαθός, δ) ΘΟΠη65 ο πηθϑῃ Τ᾿ 016. 1655 

μδη κακὸς (ΤΠοτα. Μ. ρΡ. 889, δά. 

ΕΓ.) οΟΥὁ πονηρός; 5686 ΤΤΘΠΟΝ, ϑγηΟΉ. 

Ῥατιῦ 11. ὃ 34, 8π4 οορ. ΒΥΪύΖ. ἤοην. 

ΤΟΙ τι ΡΣ 20: 

9. Δούλους κ.τ.λ.] “(Δ πον) δοπά- 

80} α)5 ἰο 06 ἐγ δυιϊ))οοίογ, ἐο ἐϊιοΐγ οτῦτι 

ηιαδίογ8." 

ἴο τϑῖϑ ὑΠ18 οοπβύνγπουϊοι ὕο ΨῸΓ. 1 

(Μδὐθμ.); 06. ᾿πῆπ. 15. ἀθρθηάθηῦ οα. 

παρακάλει, νοτ. 6, ὑπ6 ὕνγο ἔο]] ον πρ' 

ψΈΓΒ65. θεΐηρ ἀδθροπάθηῦ ὁπ ὑπ6 ρδυ- 

ΟΙΡΙΘ παρεχ. ὃ φῥγδούϊοαν ρδγθη- 

ὑπούϊοα]. Οπἡ 0Ππ6 φϑπορα ἀτὺ οὗ 

Π686 βχπογύαυ!οηβ ἰο 5]ωνγθθ, δη ἃ οἡ 

{Π6 τηθϑηϊηρ᾽ οὗ ΒΟΙῚ8 Ῥδγ οα 18} θυ τὴ 5 

(ἰδίοις, δεσπόταις), 5886 πούθϑ ἃπὰ τϑῆ 
ΟἿ, τ Τίην. νὶ. τ 88. Τὴ ἀδρονίχμηθηῦ 

ἈΠ τϑαὔϊοηΒ οἵ σγοιηθη ἃ πα βογνϑηΐθβ 

ἴο ὑπ6 οἰκοδέσποται 6 γ8 })αοἰϊοαϊ ἴο 

ὕθδοῦ δη4 αν ὑπ6 Πϑαύπθῃ ; οὐ γὰρ 

Τὺ 4065 ποῦ 58θ1ὴ ΠΘΟΘΒΒΕΡΥ͂ 

ἀπὸ δόγματος δόγματα ἀλλ᾽ ἀπὸ πραγ- 
μάτων καὶ βίου τὰ δόγματα κρίνουσιν 

Ἕλληνες, ΟἾΓΥ5.;--- 0 ΠΟυΤΘΥ ΘΙ ἴπ 8 ἢ 

ἰη ον οβύϊηρ' ραθθᾶρθ Βρθᾶ ΚΒ ἘΣῪ ἀ6- 

ΒΡΟΠαΙΠοΙ͂γ οὗἨ {Ππ6 τροτὰ] ἃπα στρ] ἱρΊουΒ 

ΟΡΡοΥ 1185 οὗ δοῦλοι. 

εὐαρέστους] “ιὐο1- ρἰεαϑίηρ ;) ὃι ὕθττα ἔνο- 
ἀαΘΗΟΥ τπιϑθα Ὀγ δὺ Ῥδα], Ῥοτη. ΧΙ. 1, 

2, χἶν. 18, 2 Οὐχ. ν. 9; 81.» θαὖ 1η 81] ρ88- 

ΒΕΡῈΒ5 δχοδρὺ ὕΠ6 ργθβθηὺ συ τϑἰαύϊοπ. 

ἰο Οοα οΥ ον Ιοτ. Εν. (Ποηυ. ἴ, 6. 

Ὑ]. τ1τ|. Ρ- 31) ΤΡ ΟΥ ΟὈ]Θοὺβ ὕο {19 

ἰγδιβ]αὐϊοη " ορβθαπίοβαβ,, Βγθύβομμ.---- 
ῷ Υ “ἊὌ 

ΘΟΙΏΡ. ὅ5'Γ. ϑ;οδ [ΡΙϑοθηῦθβ. 56 

Ῥτο θοῦ], Ὀαὺ ἀοα θυ ΠΥ διάἀνοοδίεβ 

ὃ ῬΟΥΘΙ͂Υ Ρᾶβδῖνθ οὐ. σταῦμθυ Πθυύγα] 

ὑγϑηβίαὐϊοη, “18. ουἱϊ [8116 βα βίδοϊδβ," 

“Ποτηο οοπύθηιβ,᾽ ΒΤ] ]ΔΥΙ͂Υ «ΘΓ ΟΠῚΘ, 

ροτηρ]ϑοοηῦθα ΘΟ ἰ ]οπὶ 56:0. Τ}15 

ΘΟΥ ΘΙ ΗΪΥ ἀοοθ ποῦ 5661} ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, 

{π86 τρίθγσθηοθ ἰἴ8. τῆοσθ πϑδιγ ΠΥ ἴο 

δεσπόταις, “Μ611 ρθαβίπρ ὅο ὑμθπι,, 
ἦ.6. “ΔΡΡτονβά ΒΥ ὕμθῖὰ (οοταρ. ῬΗΪΙ. 

ἵν. 18) π᾿ 811 ὑμίηρϑ; οοταρ. ΟἸθια. 

ΑἸΘΧ. ϑέγοην. Ὑ11. 13 (832), Ρ. 883 (6, 

Ῥοί.), πρὸς τὸν Κύριον εὐάρεστος ἐν 

πᾶσι γένηται, καὶ πρὸς τὸν κόσμον 

ἐπαινετός, ἡ ΠΘΓΘ 0815 ΡαΒΒαρ ΟΥ̓ Β'ΟΠΊ. 

χῖν. 18 5665 ἤο πᾶνθ Ὀθθὴ ἷπ ὑπ 

ὑπουρηὺβ οἵ ὑπ6 τυῖῦθν. 

ἀντιλέγοντας] “αϊηϑαγίηρ,᾽ 

ἐγασϊοίίγ,᾽ “ οοπίγααϊοθηύοθβ,, δ α]ρ., 

ΟἸΑγομη.,) πα ΡΟ Β ΡΒ. θυ ΘΠ ΤΠΟ18 (6- 

“οοη- 
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“ ’ 9 ’ Ὁ ὔ δ « 

πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν, ἵνα τὴν διδασκα- 
᾿ ““ “ ς “ “ “ 9 ΄“ 

λίαν τὴν του σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ κοσμωσιν εν πασιν. 

ΤΙ ᾿Επεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ΤΠΘ ρυϑοθ οἵ αοα Πᾶβ 
ΔΡΡΘατθΩ, δηα ὕθδομθϑ 
τι5 ἴο ὍΘ6. ΡΌΔΙΥ ἴῃ {Π]15 

ψοτ]α, πα ἴο ΙΟΟΚ ΤΟ υγατα ἰο οἷν ΒΘ ΘΟ ΠΟΙ 5 ΘΟΙηΪηΡ. 

κ᾿ 

ΠπΙίοΙν ὥγγ. τι [ορϑβιβύῦβπίββ], 

ὑπμυγαγθϊησ', ΟΥ̓ Βθ θ! πη ̓ ΠΠΘΡΉΒΘΙν 85 ἀσαϊπιϑῦ 

{π61Ὁ τηδϑύθυβ᾽ Ρ]8 5, Ὑ]ΒΠ65, ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΘΙΒ ; 

ΟΡΡ. ἴο ὑπείκοντας ἐν τοῖς ἐπιτάγμασι, 

ΟἸγγθ. Τὴ Αὐἰῃ., “ποῦ διηβυνουῖηρ, 

δσδλη ̓  (“ΠῚ τΤοβρομϑαύογοβθ,, Ββ6ζΖδ), 

ΒΘΘΙῚΒ ὕοο ΠΔΥΤΟΥ ; ΘΟΙΏΡ. «08 ΧΙΧ. 

12, ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι, Βοπι. χ. 

21, λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα 

(Χ Χ.), ἀπα ἴῃ {Π15. ἘΡΙ58016, οἷ. 1. 9, 

ΘΓ ἀντιλέγειν ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴπγοῖνοβ 

ΒΟΠῚΘ 1468 οἵ ἀΘἤπ|8 Ορροβι ϊοιι ; ΘΟΙΏΡ. 

Τιύτα. ϑψηοην. 11. Ὁ. 9. 

το. νοσφιζομένους] ΄“ιιγηοίμϊἑης ,᾽ 

ἈΑοΐβ ν. 2, 3, ὙΠ} ἀπὸ οὗ {π6 {μΐηρς 

ἔγοτη ΒΟ Ρατ]οἰ πο ἢ οοτηρ. {05}. 

γι. 1, 2 ΝΜΙδ6σ: ἵν. 32. ΠΠΪΒ τ|Ξ8 οὗ 

νοσφιζ. -- στερών, κλέπτων (Η 65γ6}.), 

ΟΥ ] ΤΟΥ δοοαγαῦθ το ἤθχινθ τοίθ- 

ΤΌΠΟΘ, ἰδιοποιούμενος (3145), ΓΘΟ ἾΓ6Β 

0 1Π]Ππϑὑτγαθϊοῃ ; οχχ. 1 πθϑαβα ψ1}} θ6 

[ουπὰ ἴῃ ὟΥ οἰβι. 

πίστιν κ.τ.λ.1 “8Πογυΐη Κζογ ἢ, αἰΐ σοοά 

“Πα είτε , ἐνδεικν. 15. ΟἾΪΥ 886 ὈΥ δύ 

Ῥδΐῦϊ, δμα ἴῃ ἨδΘΌ. νἱ. Τὸ, 11; 866 

ποίθϑ οὐ δ ρῆ. 11. 7, ΘΓ ὕΠ6 ψογὰ 15 

ῬεϊΘΗ͂Υ πούϊοθα, πα οοπηρ. Τ)οΠ8]148. 

αν. ὃ 434.) Ὁ- 447. ΤΠ Δρρϑπάβά ερὶ- 

ὑποὺ ἀγαθὴν Θδγι ΒΟΔΥΟΘΙΥ ΤΟΥ ἴο ὑπ6 
ΔΟΙΟΙΒ, “1 ΓΘΌΤΙΒ. τπῸπ ΤΉ 8]}15,᾿ ΒΘηρ,, 

θαῦ ΒΘΘΠῚΒ ΤΠΘΓΘΙΥ ὕο 5ρθοϊίν {π6 “Π66- 

Εὐγ᾽ ἃ5 ὑστιθ δα ρϑηυΐηθ, ορροβϑά ἰὸ 

ὃ. ΤΩΘΙΒ ΔΒΒΌΙΩΘΑ, ΘΥ6-βουνίην, πίστις, 

ΘοηρΡ. ΕΡΙ. νὶ. 6. Οπἡ {π86 νϑτιΐϊοιιβ 

Ἰηθδηΐηρ5 οὗ πίστις ἴῃ ὕπ6 Ν.7᾽., σοτηρ. 

τϑύουι, Ζελνῦ. τι. 1. 1, Ρ. 01, ποΐβ, 

δια οα Π6 τιι88 οὗ πᾶσαν, “ΘΥΘΡΥ ἴοΙΤα 

Οἵ᾽ (οοταρ. ἐν πᾶσιν ὈΘΙΟν), 566. πούβϑ 

οὐν Τρ... ἴ. 8. ἵνα... 

κοσμῶσιν] “ὅπ ογαϊον" ἐπαΐ ἐΐον ηιαν 

ααογη ," ἀσῆηϊίθ οὈ]θοῦ ἀπ Ῥυτροβθ 

οοῃὐθιηρ]αίθα ὈΥ 50 οοπάποῦ, ΤΠ 

πᾶσαν 

“ΑΡοβί]8 Ἰζπϑνν γ"68}} {π6 ἴογοβ οὗ ργδο- 

ἰΐοα! ὑβϑομῖηρ; ὃ δοῦλος ἐν Χριστῷ φι- 

λοσοφών, ἴο 86 {π6 νγοτά5. οἵ ΟἾγυΒ.; 

Τηυδῦ ἴπὶ ὕποϑθ ἀδγβ πᾶν Ὀ66π, βυθῃ 

ὑπουρἢ ἃ 5116ηὖ, γϑὺ ἃ τηοϑῦ δῇβοιίνθ 

ῬΙΘΔΟΒΘΡ οὗ {ϊπ6 ΟΌὈΒΡΕΙ. ΤΠ οοη- 

οἸαατηρ' ννουτ8, ν᾿ ἢ10}} τοῦθ ο Οοα {π6 

ἘΙΠΕΡ {1 ΠΥΤΟῚ, 10 1: 5, ἵν Τὸ ΜΠ}: 

1... 3), ποῦ ἴο Οοα {π86 ὥοπ, βρθοῖν {Π6 

διδασκ. 88. Ὀϑῖηρ “ὉΠ 6 ἀοούγ!πα οὐ 8αϊ- 

ναΐϊέογι," “ὍΠη6 ΟΟΒΡΘΙ,᾿---ῶη ΘΧΡΥΘϑβίο ἢ 

δὺ ΒΟ 1)6 ὙΥ. ἈπΠΘοθββαυ ν δ κ65 

Θχοθρύϊοῃ. 

11. γὰρ σίνεβ ὑΠ6 τβᾶβοπ ἴὸὺ ὑπ6 

Τουθροῖηρ Ῥγδοῦϊοα! οχῃουίαθοπβ, δπᾶ 

ΒΘΘΙῺΒ ὕο Πᾶνα Ὀθ66η ᾿τητηθα]αύο Υ Βαρ- 

ϑαβδίθα ὈΥ͂ {πΠ6 Ἰαϑὺ ψογὰβ οὗ γβϑ7. 10, 

ὙΠ10Π, ὉΠπουρ ἢ ΒΡΘΟΙ] ]ν τϑίθυυϊηρ [0 

ΒΙΑΘΒ, ΤΗΔΥ γαὺ 6 οχίθηθα {ο 81] 

ΟἸΔ5565. 

ἴο νϑὺ. 9, 10, Ραῦ υὐγέμαϊ, ἴο 811 ὑπῶῦ 

ῬΓΘΟΘ65. ἴλΟμ 6}. 56. Τὴ6 βΒαυ]ηρ' 

ϑτῶοθ οἵ Οσοα Πα διποῃρ' 105 οὐ]θοὺβ 

ὑπ6 ἁγιασμὸς οὗ τηδη κ᾽ ηα : οοτηρ. ἘΡΗ. 

ἵν. 4; 8παὰ {Π6 ἴουν σοοά ΞΘ οη8. ὈΥ 

Βονουάσθ, 67). ΧΟ.--- ΧΟ ΟΊ. ΚΟ], τν. 

Ῥ- 225 86. (Α.-Ο. Τῖρτι.). ΤΠ15 χάρις 

πΘ66 ποῦ 6 1ΠἸπϊὑ6α ὕο {πΠ6 Ἰποδυπδῦϊοῃ 

(ΤΠθοά., «Θρότηθ, 8].}, ὑποιιρ ἢ 618, ἃ8 

86 οσοηὐοχύ δΔη4 ρϑυμδρ5 ἐπεφάνη Ποῦ, 

15. ὍΠ6 Ἰθδάϊηρ' ΓΤ ίθυθ πη  ; “[Π6 οσδοθ οἵ 

Οοα ἀοῦἢ ποῦ 850 Ὀγπρ' βο] ναῦϊοη ἃ 5 ἰο 

ΘΧο 8. ἐπ6 βαὐϑίδοιϊοι οἵ ΟἸγῖδὺ ἔοτ 

ΟἿΓ 51η5,᾽ Βονθιᾶρο, ζ. 6. Ῥ. 220. 

᾿Επιφαίνειν (01. 111. 4, Τιὰϊκ 1. 70) δά 

ἐπιφάνεια ΔΥΘ ΠΟΙΓΠΔ] ΨΟΙΒ 1π 60Π- 

ΠΘχῖοη Ὑγ] 0 ΟἿἿ ΤιΟΥ 5 ἢτδῦ Οὐ βθοοπά 

δανοπῦ (γ᾽ αὔθ]. ϑερην. νι. [ΜΟΥ 5 

Τ,6οὐ.71 ΝῸ]. τι. Ρ. 134), ροϑϑιθί τυ] ὃ 

τηθύῦϑ  ΠΟΡΙΟᾺ] γθίθγθηοθ, οοηρ. {π|Κ6 1. 

78, 79, 1} Αοὐβ χχν]. 20; {Π8 ἀορ- 

τηδύϊοα! γθίθθθ πο ἱπνοϊν θα ἴῃ {Π6 οοτη- 

Ῥουπᾷ ἵνα τὴν ἄνωθεν ὕπαρξιν μηνύσῃ 

Τῦ 15 Ὁππ|5 γεαϊίη ἃ γθίθυθποθ 
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σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, 
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ἣ , δ; τα, [2 
παιοευουσα ἡμᾶς, ινα 12 

τὶ ὔ ἡ 9 Ν Ν Ἂν, ΟῚ ’ 

ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας 

11. σωτήριος] 80 Παόῆιην. τὶ Α ΟἸΤΙ δ Ἐν, Θγσ, (θοθ8) ; ΕΘ δ αἴ5ο οταῖν ἘΠ 6 

δ Ό 1616, θαὺ ἴον σωτήριος το σωτῆρος, ΕΘ {ὈΓΌΠΘΥ Ἰπβϑυυϊηρ τοῦ Ὀϑίουθ ᾿ἴὑ. [πὶ 

Θα. τ δη4 2 ἡ σωτήριος στὰ δαορύθα τ Οὐ ΞΕ ΚΤ, ; τα58. ([εο., Τίδοϊ..), Ὀαὺ 

15 ΠΟῪ αἰῤθγθά, ὑπουρ ποῦ ὈΥ̓͂ ΔΠΥ πθᾶη5 Μ]Π ΘΟηἤά6Πποθ, ᾿π σοηβθαθθησα οὗ 

{86 βασύμϑι ὑββυϊσηοην οὗ δὲ πη νοῦν οὗ Π|6 οτηϊββίοη οἵ ὕΠ6 δυῦϊο]6, 

(Ζοπᾶγαβ, 7.65. ΝΟ]. 1. Ρ. 831), Β681Π15 

ἴο θ6 ΟἸΘΑΥῚΥ ᾿π οτηοϑύγ8 Ὁ ]6. ἡ 
χάρις κιτ.λ.] “ἐλ σγναοο οΓ Οοα, δγΐηρ- 

της ϑαἰναίίον, ἐο αἰΐ ηιοιυ,᾽ “πα οτδοθ οἵ 

ΟΟα ψΠΘΡΘΌΥ δ΄ομπθ 1 15. ῬΟΒΒ1016. ἔου' 

τη πα ἴο ΡῈ βανϑά,᾽ Βανϑιϊᾶσο, ἰ. ὁ. 

Ῥ. 229; σωτήριος, ἃι5 108 ῬΟΒΙ ΟΠ ΒΠΟΥΒ, 

τηὐγοά ποῖ Πρ ἃ ἔαγ ΠΟΙ Ργθαϊοδύϊομ, 561]. 

“804 10 15 ἃ Βαυϊηρ' συδ0 8 ὕο 8}}} 1Ἰη6} 

(θομ 8148. 6". ὃ 400), ὙγΒ]0 ἢ) ππογθ ΓᾺ]]}Ὺ 

ἀδῆποθ {πΠ6 ἣ χάρις τοῦ Θεοῦ. ΤΗΘ 

τϑδαϊηρ 15 ποῦ οουύαϊπ (566 οὐ [168] πούο): 

ποῖα! Φα Ποῦ ΔΡΡΥ. πον Ργθροπάθγ- 

δὔδϑ 'ἰπ Τγοαι οἵ ὑπ6 ἐοχύ, Ὀπῦ ᾿πὔθγ πὰ] 

δύσαϊηθηῦϑ υγου]α βθθῖὴ ὅο Ὀ6 ἴῃ ἴϑνοιν 

οὗ {π6 ᾿πβϑιυύίοπ οὗ ὑπ δγέϊοϊθ Ὀθίοτ 

σωτήριος, 88 ὕπθ ΡΥποῖρα] ὑποιρθὺ 
νοῦ ὑπ 6Π ταῦ ΤῆΟΥΘ ΘΟΙΠΡ]Θὕθυ οἢ 

παιδεύουσα. Ἤσυΐπον, ἴῃ σομ θη ϊηρ' 

ον {Π6 οηυΐδϑίοη, οἵ {Π 6 αῦῦ. ὁπ. Π6 Ξ8 16 

Ἰηΐθυπϑ} στοῦηαδ, 4065 ποῦ ΡΡθῶγ ἴο 

πῶνθ Ὀθθη {}]ν ἀνγᾶτθ οὐ ὑπ6 πδῦμγθ 

δΠ4 ἴοτοθ οἵ ὕΠπ686 ργθαϊοαῦθβ. [ἢ δἰΠον 

οδ56, οα. δοοοπηῦ οὗ {Π6 ξΟ]]οννἱπρ' ἡμᾶς, 

{86 ἀαύϊνα πᾶσιν ἀνθρώποις 18 τηοϑῦ πῶ- 

ὈΌΓΆΠΠΥ δ ηα Ρ]ΔΌΒΙΌΙΥ ἀρρεπαθα ἴο σω- 

τήριος; Ἰοἰπ6α νυ] ἐπεῴ., 1Ὁ ψχοι] Ρο, 

8.5. ὟΥ 1ἸΘΒΙ ΠΡῸΥ ΓΘΙΠΔΥ ΚΒ, δ 1685 ἃηα οὉ- 

βύγυοίϊνο. 

12. παιδεύουσα ἡμάς] “ αἰδοΐ ρζϊτ- 

ἵηῷ τι8.᾽ ΒΘ ΡΓΟΡΘΓ ἕογοθ οἵ {Π1|5 σου 

ἴῃ Π6 Ν,Ἴ,, “ΡΥ τηο]θβϑύϊαθ θυ Ἴτο᾽ 

(866 ποίβϑ οὐ; δῆ. νἱ. 4, ΤΌΠΟΙ, ϑγηουν. 

δ. 32), ῬΓΘΒΕ ΘΕ ἴῃ {Π6 “ ΘΟΥΡΙΘη5᾽ οὗ 

ΟἸδτότη., τητιβῦ ποὺ Πού θ6 Ἰοβῦ βὶσῃὺ 

οἵ οἵ (85 ἴπι ΒΙοοπιῖ.) ορβουσθά, ατϑοθ 

ΘΧΘΓΟΙΒ65 105 ἀἸΒΟΙΡΙΙη6 ὁπ τι (τ (οΥ. χὶ. 

32, Ηδθ0. χὶϊ. 6) θϑίογβ 105 θθπθῆϊβ οἂῃ 

Ῥ6 ΠΥ [6]ὺ οὐ ὑπ κί ΠΥ δοῖπον- 

Ἰράσοα : {π6 ποατὺ τηυδὺ θ6 τϑοῦῆθα 

δα {π6 αἤδούϊομβ ομαβύθποθα Ὀϑίοτο 

Βϑιη οὐ γίηο οτᾶθθ ΟΠ Πᾶνγθ 105. [Ὁ] 

ἸΒΒΊ1ΘΒ ; ΘΟΠῚΡ. (οπ {Π6 σγουῖς οἵ οὐδοθ) 

ὕΠ6 θχοθ!θηῦ βϑιτῆομ οὐ δ αἰθυϊδηά, 

εν. Ἀχντ. Υ 0]. γν. Ρ. 688. 

ἵνα] “0 ἐΐ6 ἐπίογιέ ἐϊιαέ;" τιοῦ ἸπΘΓΟΙΥ͂ 

{Π6 5βιιθδϑούαποθ (1[)6 ὟΥ., Ἡ αὐ.) θαὺ {π6 

αἰτθοῦ ομ]θοῦ οὗ {π6 παιδεία. 106 ὟΥ. 

Θομβί θα ἵνα τὶ 0Π6 5110], 85. ΠοΥΘ 

ΟἾΪΥ ἐδηθατηοιηῦ ἰο ἃπ ᾿ἰπῆη.; ὑΠ15. 15 

ΘΥΔΕΙ 1 ΠΥ Δ Πη1551016. αἴθου νου ὴ5 

οὗ “οοἸτημηδηά," “Θπὐγθαῦν,᾽ 8]. (566 Υ1- 

ΠῚ, (ΤἹ. ὃ 44. 8, ῬΡ- 200, ΟΟΙΏΡ. ποῦθϑ 

ΟΠ ΟἿ). ἷ. 13 δηᾷ οὖν ἔρἧν. 1. 17}, Ὀαὺ 

ἀουθύξα!] ἴδοι ἃ σϑυ 80 {1]1 οἵ τηθδῃ- 

ἱπρ' 45 παιδεύειν. ΤῊ Ορμοη οὗ Οἢγγ5. 

ΒΘΘΠῚΒ ἀἐἤηϊῦθ 1 τοραγαὰ ἴο ἵνα, Ὀαὺ 

16 15 ΔΡΡΥ͂. 1πο]1η684 το 7οἷπ 1Ὁ νι ὉΠ6 

Βπῖία νευῦ, ἦλθεν ὁ Χρ. ἵνα ἀρνησώμεθα 

τὴν ἀσέβειαν : {Ππ18 ἀο65 ποῦ ΔΡΡΘδ ὕο 

Ῥ6 δμη]551016. ἀρνησάμενοι] 
«παυΐηρ αογοεῖ ;᾽ τιοῦ “ἀϑηγίηρ,᾿ Δ αΌ0}., 

ΑἸΉ, ποῖ οἢ, ὑποιρ φνδιηπηδίϊοα ΠΥ 

ἀοἴθηβι Ὁ16, 5865 ὕο ΟΌΒουρο ὑπαῦ ἴου- 

τῇδ] τϑηπποϊαυϊοη οἵ ἀσέβειαν κ.τ.λ. 

τ ΠΙΟἢ τγὰβ Οπανδοξουιβῦϊο οἵ ὑπ ΟἸτῖβ- 

ἐΐατι ῥγοΐθδβίον, Πα ὅο νοι {Π6 Αρο- 

Β016 ΒΘΘΙῚ5 Π6Ὶ6 ὕο ἃ]|18616. 

οἵ {π6 νϑυῦ, Θοτηρ. πούθϑ οἡ οἷ. 1. τύ. 

ΤΠ] Ῥυυϊοῖρ! 6, ἃ8. ΝΥ ἸΘΒΙΠΡῸΥ ΤΘΙΠΠΔΙΊ.Β, 

βύαθοβ οὐ ὑπ6 πεγαΐίυο 5146 ὑπ ρατγ- 

Ῥοβθ οἵ 088 παιδεία, νγ 10 18. ἔαυ ΠΥ 

ΘΧΡυ σθθα οα ὕπ6 ροβὶὔϊνθ 'ἰπ σωφρ. 

ζήσωμεν. τὴν ἀσέβειαν, μοτα ποῦ 

εἰδωλολατρεία καὶ τὰ πονηρὰ δόγμα- 

τα, ΤΉΘΟΡΙ., Ὀαὺ “Ργδούϊοα! ἱτηριθύγ᾽ 

(“ νπαύβοθυϑ 15 οὔδϑηβίνθ οὐ ἀἸΒΠΟΠΟΙΓ- 

8016 ἰο Οοα,, Βανοιασθ, ϑογην, ΧΟ. 

Οἱ ὑμ6 ἀϑ6 
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, " 9 ἊΝ , 9 “ “ 

σωφρόνως καὶ δικαίως και εὐσεβῶς ζήσωμεν εν τῷ νυν 

4πι , Α ἢ ἊΝ Τὴ Ἂν" 
13 αἰών! προσδεχόμενοι την μακαριᾶν ελπιθὸὰ καὶ επι- 

φάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν 

Ο]. τν. Ρ. 2230 56:), 15 ὑπ6 δχδοῦ δῃί]- 

{Π|6515 ο εὐσέβεια, οπι ὙΜΪΟἢ Ἰαἰύεν τοτὰ 

5868 πούβϑβ οἷν 1 7ϊην. 1]. 2. τὰς 
κοσμ. ἐπιθ.] “ἐλ6 ζυι85. οΥ {Πι6 εὐογἱα," 

“411 Ἰποναϊηαῦθ ἀθβ᾽ τ 5. οὗ Ὁπ6 Ὁπ|πρ5 οἵ 

{118 σον ]α,᾽ Ῥονθιαρθ, {. 6., ΘΟΙΏΡ. 

1 Φομη 1ἰ. τό; ὅσα πρὸς τὸν παρόντα 

βίον ἡμῖν χρησιμεύει κοσμικαί εἰσιν ἐπι- 

θυμίαι, πάντα ὅσα ἐν τῷ παρόντι βίῳ 

συγκαταλύεται κοσμική ἐστιν ἐπιθ., 

ΟἸγγ5. ΤΠ} 86]. κοσμικὸς 15 ΟΠ]γ Τουπα 

ὑνὶοθ ἴῃ ὑπ Ν.Τ'., μου (θ. 160 8}}) πα 

ἴῃ ΗΘ. ἴχ. 1 (1061), Ὀθίτρ' ΘΟΤηΤΠΟΠΪΥ͂ 

τϑρίδοθα 1ῃ 510). σογη Ὀ᾽ Πα 05 ἃ5. ὕΠ8 

Ῥιδβθηῦ ὈΥ ΨΟΡΒ. ΟΥΓ ΘΧΡΓΘββίοηΒ οὗ ἃ 

τῆοΥ εἰΐδέζηοί οὐ μῖοα] ἔονοθ, 8]. ν. τύ, 

ἘΠῚ 11. 5. ΤἸΕΘΙΣ ΠΡ ΠΤ 2 ΒΘ ὺ" 11: Τ᾽ 

ἃ]. Τῦ 15 Πθῦθ ῬΥΟΌΔΌΙΥ τι86α 1π ρτο- 

ἴοσθποθ ἴο σαρκικός (1 ῬΘὺ. ἦ. 6.), ἃ5 

Ῥοῖηρ᾽ ΤΏΟΤ 6 ΘΌΠΘΓΔΙ] ἃ Π4 Ἰπο]αβῖνθ, πα 

8.5. ΘΠ ΠΟΙ ΠΟ ὉΠ6 οχύθηῦ οὗ {π6 δΌπορα- 

ὕϊοη : 811] ἐπιθυμίαι αὐ πϑι ἱποϊπιδα 

ὙΠ ΟΠ, ἴῃ ἃ ΟΡ, εἰς τοῦτον μόνον τὸν 

κόσμον γεννῶνται καὶ ὄχι εἰς ἄλλον, 

ΟΟΓΩΥ ; ΘΟΠῚΡ. 680. 1 90} 11. 15. 1π 

Ἰαῦθυ ΎΙΘΙΒ. ὕΠ6 ΤΉΟΓΔΪ] Τεΐθγθμοθ 15 

ὙΘΓΥ ἀθοϊάοα ; κοσμικούς, τϑὺς εἰς τὴν 

γῆν ἐλπίζοντας καὶ τὰς σαρκικὰς ἐπιθυ- 

μίας; (ἴοτη. ΑΠΟΣ. ΟΥΠΟΣ: ΤΠ Ὁ: Ἴἴ; 

γΟ]. 1. Ρ- 430 (64. Ῥούξε:), ϑαἴσϑυ, 

7)}όϑαιιγ. Δ 0]. 11. Ρ- 147. Οἱ {π8 νᾶ- 

ΤΊΟῸΒ. ΠΊΘΆ ΠΡ. Οὗ κόσμος, ΘΟΤΩΡ. πούθβ 

οἢ (ταὶ. ἵν. 3. σωφρόνως κ.τ.λ.] 

“βοδεγίψ, υἱρμζεοιιδῖν, απαὶ σοα ν. ΓΘ 

τη Θ Δ ἾΠΟῈ ἈΒΒΙσ 66] ὕο σωῴρ. (πο: 65. ΟἿ᾽ 

1 7ἴην. 11. 0), δικαίως (οοΙηρΡ. ποίβ ὁπ. 

ἀγαθάς, νοΥΓ. 5), δα εὐσεβῶς τηπδὺ ποῦ 

Ῥ6 ἴοο ᾿ππο ἢ} Πᾶγγο να, 501}} ἴῃ ἃ σ6Π6- 

ΥᾺ] νὰ ὑπθν ΤΠΔΥ Ὀ6 οοποθῖγθα 85 

ῬΙδοῖηρ ΟΠ νἸϑυϊαη αἀαὐϊθ5. ἀποὺ 0ΠΓ66 

ΔΒΕΘούβ, [0 οὐ δεῖν, ὕο οἶΐογ8, ἃ πα ἴο 

Οσοα; οορ. Βονθιασθ, ϑε)ην. ΧΟΙ. 

Δ]. τν. Ρ. 253. ΤΠ6 ὑθυπη5 ᾿ἸπΠ 664 8 

811 σΌΠΘΥαΪ δ η ΟΟΙΠΡΥΘΠΘηΒῖνο,---δί- 

καιος, ἴου ΘχϑηΡ]8 ( ααὶ 115 ἔδβαυθ 

βουνοί, ΤΊθτη. ϑγηοι. 1. Ῥ. 21), ἴῃ- 

οα658 τηοσα ἔπατι ἀαὺγ ὕο οὔπθι8, θαῦ 

{π᾿ ΟΥ̓ θυ ἃ 5. Ὑ76}1 ἃ8 0Π|6 τηθϑῃ]η 98 811 

ΒΙπὸ {Παὺ {π|8 ἀἰπυϊπούϊοι 15 ποὺ ὕο 68 

τὐ]ιοί, Ἰστιον θα ; οοιηρ. ἘΔΡΠ6], “πηοή. 

ὙῸ]. τι. Ρ. 639, ϑύουτ, Οριιβο: ΔΝ οἹ]. 1. 

Ῥ- 107 86. ἐν τῷ νῦν αἰῶνι] 

“ἦν {π6 ργεβομιέ αὐογία,᾽ “(6 }γη650ηΐ 

ὁοτι786 07 ἐδιϊηδ.᾽ ἡ {π6 τηθϑπῖπρ' οὗ 

αἰών, 5886. πούθ5 οὔὐ δρἢ. 11. 2, ΘΟΙΩΡ. 

4150 ποῦθβ οη) 2 ἴηι. ἵν. το. 

13. προσϑεχόμενοι κ.τ.λ.1 “Τοοϊίης 

70. {πὲ δἰοσϑο κορα ἀπε πιαγοδέαξίοτν, 

97 ἐλι6 χίον ,) σοτηρ. Αοίβ χχῖν. 15, πὰ 

6]. ν. 5, ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχ.; 

ὙΠΘΓΘ. 566 πούθϑ. [}ἢ ὑΠ15 ΘΧΡΥΈΒΒΙΟΙ, 

αν Πἴο ἢ), οι δοσοπηῦ οἵ [ἢ8 ο]056. ππίοῃ 

οἵ ἐλπίδα νι} ἐπιῴ., 15. 510 Ὁ] αἸΗοΥ- 

οπὖ ἴο 6]. 1.0., ἐλπὶς 15 5011 ποὺ ριυεῖν 

οὈ]θούϊνο, 50. π6 “185. βρϑγαίδ,᾽ τὸ ἐλ- 

πιζόμενον (Η α0Π., ἃ}.), θα 15. ΟὨΪῪ οοπ- 

ὑθηηρ]αὐθα ἅπάθγ οὐ]θοῦϊν ο ἀϑρθοὺβ (“90- 

7θοὐϊν!ῦ0᾽), ΟΡ ΠΟρΡΘ Ὀθίηρ σοπβιογθα 

8.5 Βοιηθυππρ εἰοἤιιίίο ἀνα ϑβιιὀδέωηπέϊτο, 

ΘΟΙΏΡ. ΟΟ].1. 5, τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκει- 

μένην...ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 5886 πούεβ 77) 

ἴοο., δι ποίθϑ οὐ ηὴ᾽. ἴ. τι8. ΤΠ 

πϑύαγο οὐ {πΠ6 ΠΟΡΘ 18 τποτα ἔα} ν 46- 

Ππρα Ὀγ. {πΠ6 σθη. δόξης νυ)  ΒΙΘἢ 10 

18. δϑοβοοιαῦθα : 8566 θθίον, Τηθοάογοῦ 

ΒΘΘΠῚ5 ἤο τοραγ Π6 γγΠ 0186. ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ, 

85 8. Τῆ6Γ6 ἕν διὰ δυοῖν, 5.1]. τῆς ἐνδόξου 

παρουσίας αὐτοῦ τὴν ἐλπίδα : {1Π18 15 ποῦ 

βϑ ϑίδούουυ ; ὑπουρ ἢ {Π|6 πη θϑ ἢ] Πρ ΤΗδΥ͂ 

ΒΟΙ Θὕη65 Ὀ6 ρυϑοῦϊοα "γ ποὺ νου α1- 

ξογοηῦ, γοῦ 510 }} βυϑύθιηβ οὗ 1Ἰηὐευργθίω- 

Φϊοι ἃγΘ αὖ θϑϑὺ ΟἹ]Υ νῷ ἵνα ἃ ΡΥ6- 

οδιΐοιβ; 566 ΕἼΤ Ζβο 6 ̓ 5 οαγοία] Τὐύχουτ- 

515, ἴῃ Πἰ5. ΟὍηιϊηι. οὐνυ αι. Ῥ. 853 56. 

ΤῈὴ6 αἰ ογθηὺ οὈ]θοὺβ οἵ ἐλπίς, 6. “. δό- 

ξης, δικαιοσύνης, ἀναστάτεως, κ-Τ.Δ., ἃ. 6 

στουρθα φοσθίπο Ὁ ἤθιιββ, Ζλόοί. 

ΟἿ δ. τὴ 20. ΝΟ ΠΡ 221, 
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ἾἾ κ΄ ΝΧ ΄“ εἴ ὅὸ ς Ἁ ε Α ἘΠῚ κ᾿ δ᾽ 

σου βρίστου, ὃς εὐῶκεν εαὐτὸν ὑπὲρ ἥμων, ἱνὰ ΤΑ 
’ ε ἊΝ 5 ν ’ ς 7 Α ’ 

λυτρώσηται ἤμας απὸ πασῆς ανομίας και καθαρίσῃ 

τῆς δόξης 15 ὕΠπτ|5 σου] ποῦ ἤο 6 

ΟΧΡΙΔΙ ΠΘα δύσαΥ ἃ5 ἃ ΙΠΘΓ6 ΘΡ ὑμϑύ, “ 91ο- 

τῖουβ ἈΡρϑατίηρ, Αὐὐῃ., Θο]ιο]οῖ., θαὐ 

15. ὃ 18 ὩΠα ῬΓΌΡΕΥ σϑηῖνθ, 5686 ποῦοβ 

ον ἔρἢ. ι. 6: ὕπόγὸ 15. ἃ ὑνόίο!α ἐπι- 

φάνεια, {πΠ6 οπθ δῃ ἐπιῴ. τῆς χάριτος, 

ΥΘΥ. 11, ὕπθ οὐποὺ δ ἐπιῴ. τῆς δόξης, 

5866 Βθνθυαρσθ, ϑ67ηυ. ΧΟῚΙ. ΚΟ]. τν. Ρ. 

271: (Α.-Ο. Ταῦτ.). Τῦ 18. 4180 μ]αϊ πὶν 

ἀδβρεηήθηῦ οα ἐλπίδα, ἃ8. νγ8}} ἃ8. ὁπ 

ἐπιφ. (1)8 ὟΥ., ὙΥδβίηρ.), {π ὕννο βαὺ- 

βὑῦδηϊνοϑ. θθίηρ' οἴοβ νυ ππῖὐθα, ἀπά ἀπ- 

6. ὉΠ νυν] ποι] τη οὗ ἃ σοτητηοη δι ϊοῖθ : 

ἘΘΘ ΠΕΡ; (17. ὃ [Ὁ- ἅ, ΡΞ 110: Τὺ ΙΒ 

ΒΙΠΡΌΪΑΡ {παῦ ΞΟΠοΙ οὕ, (Π] γ5, Ρ. τύ, 

δα. 4) Βπῃου]α ποῦ πᾶν ϑίνθῃ {115 1ἢ- 

ΦΘΥΡΓ. ΤΩΟΥΘ ΡΓΟΙΏΪΠΘΠΟΘ, 

τοῦ μεγάλου κ-τ.λ.] “οΥ οἵν" σγεαΐ σοα 
απὸ ϑανίοιν «}68ι185 Ο]ιγ" 5 " μέγαν δὲ 

Θεὸν ὠνόμασεν τὸν Χριστόν, ΤΠ6οά., 51η1. 

ΟἾγυβ. Τῦ τηυϑῦ 6 οὩπαα]ν ἀγοννοα 

ὑμαὺ 10 15 το} ἀουι οὐ] νν πθῦ Που οὴ ὑπ6 

ΡΥΔΙα δῦ ο8}] ῬΥΙΠΟΙΡΙ6. Ὁ] θα υ ἴῃ 

ὍΠ6 Ῥγθοθάϊηρ πούθ (ὑπ6 ᾿ἀθη νυ οὗ γτὸ- 

ἔθυθηοθ οἵ ὕνο βιι Ὀβυδη ἐν 85 γΠ6 ἈΠ 6. 

086 ν]πουΐαπη οὗ ἃ Θοτη ΠΟ ΦΓ 1616) {116 

τη ουργεύαθοη οὗ ὑΠ15 ρϑββᾶρθ οἂῃῃθ!. 6 

ΤᾺ }}ν βϑυυ]οὰ ; 586 ΥΠοΡ, ΟἹ. 8. 10. 5, 

Ῥ- 1τὃ, πα οοΙηΡ. πούθβ οὐν Μὴν. ν. 5. 

ΤΠΘΓΘ 15 ἃ ρηοϑιηνρίίοη, ἴῃ ἴάνοῦν οὗ 

Π6 δάορίθα τηὔθγρυ., θαὔ, οα δοοοιηῦ 

οὗ {πὸ (ΔΘ ἢπ| Πρ) σϑπϊθνο ἡμῶν (ΥΊΠΘυ, 

Ῥ. 114}, πού! ηρ᾽ ΤΠΟΤΘ: ΘΟΙηΡ. ΑἸ ὧι 

ἰο0. (6. 1) ψῆο, ἰῦ τη 6 ΟὈβθυνϑ, 

ὈΥ δῃ ονθυβισηῦ Πδ5 οἰὐθα {1118 ποίβ ἃ5 

δανοοσαύϊηρ' 86 νἴθνν ὅο νν ΒΙΟΙ 1ύ ἰ5 ορ- 

Ῥοβθᾶ. γμοπ που ΟΣ νγ6 ὑπ γη ἰο (α:- 

ἐγοίοαΐ ΘΟμΒ᾽ ἀθυυϊομβ, ὉΠ ΓΘΙΠΘΙΠ ΘΓ 

(α) {παῦ ἐπιφάνεια 15. ἃ ἴδ᾽] Βρθοΐδ }}ῦ 

δα ρΡΘΟΌΪ ΤΥ ἈΡΡΙ1Θα ὑο {π6 ϑοῃ, ὡμὰ 

ΠΘνΘν ἴο {π6 ΒΑύΠοσ, 5866 εβρ. ΝΥ αἰϑι- 

Ἰαπα, Θο)"ην. νι. (ΔΙ  ου’Β 1,6οῦ.) ΝῸ]. ττ. 

Ῥ- 134, Θομρ. Βονθυιᾶρο, 867} ην. ΧΟΙΙ. 

0]. τν. Ρ. ζόϑ; (ὁ) ὑπαῦ ὑπ ᾿πηχηθα!- 

αὔθ οοηθοχῦ 850 ΒΡΘοΙΔ]]ν γρ]αῦθϑ 0 ΟἿΣ 

Τιοτὰ ; (0) ἐπαὺ ὉΠ6 ΤΟ] ον πο πηϑ πίοι 

οὗ ΟΠ 55 σἱνιηρ' ΗΠ] ΠΊ561 ἀρ ἴον τπ5,--- 

οἵ Ηἰ5 δραβεπηθηῦ,---ο68 Δ Ιγ]ν δοοουμηῦ 

ἴον δύ δ] 5 βου ρύΐοι οἵ ᾧ 1016, οὔμου- 

γνΪΒ6. ἀπαδιιδ], ὑΠπῶῦ ΒΡΘΟΙΔΠΥ πα δηὶ- 

πῃ ΌΙΟ ΠΥ ταδυῖςθ ΗῚΒ. οἹουν ; (α) ὑμαῦ 

μεγάλου νγου]ἃὰ 5θθὴ ὉΠΟΔ]]Θα ἴου 1 

ΔΡΡΙΙΘα ὕο [ἢ 8 ΠΑ ΠΟΣῚ, 566 {Π5 οὶ, ᾿ολγῦ. 

11. 2. 4, Ῥ.- 310, Ηοΐηδπη, ϑολγ ὃ. 

οΪ. 1. Ρ. 127; 8πά (6) ἸΑβῦ]γ, οὔβευνθ 

ὑμαῦ ΔΡΡΥ. ὑνψὸ οἵ ὑπ6 ϑηΐθ- ΝΊΘΘΠΘ 

(ΟἸδια. ΑἸθχ.  ηγοίγερίέ. δ 7, 0]. 1. Ὁ. 7, 

εα. Ῥοίίον, δπ ἩΗ]ρροϊγύιβ, αποὐοα 

Όγ δγογάβυ.), δια ὑπμ6 στϑαῦ βὰ1κ οὗ 

Ροβύ- ΝΊοθηθ νυϊζουβ (5666. ΜΙδαϊ]οθίομ, 

αν. Α γέ. Ῥ. 303, 64. Τοβο, ΝΥ ουαβυγουίῃ, 

ας 7Πιοἰέεγ8, Ὁ. 67 84.) δΘοποιτγθα ἴῃ {15 

1 θυ δ [1 01, τοῦθ. 8 ΟΔΠΩΙΑΪΥ 

γν ΕΙΘῚ. 811 {118 αυϊάθηοθ, 1 ἄοθ8 ἱπάθοα 

Βθϑθῖὴ αἰΠΠοα]ῦ ἴο τοϑιϑῦ ὑπ6 σοηνιοίϊοῃ 

ὑπαῦ οὐν Ὀ]Θββθα Του 5 ἤ6γθ βαϊὰ ἴο 

ῬῈ οὐ μέγας Θεύς, ἀπὰ ὑμαῦ {Π158 ἐοχὺ 

15. ἃ αἸγθοῦ, ἀθἤηϊίθ, πα ον βἐμα ἑοε 

ἀθοϊαγδῦοη οὗ ὑμ8 αἰ ν᾽ πἸῦν οὗ 0π6 ΤΠ ου- 

Π8] ὅοῃ. ἘῸν Τὰρῦμον ραὐγιβυϊο οἰδα-. 

Ὁ10η5, 8566 πΠ86 σοοά ποίβ οἵ Ὑγοσάϑβ8- 

ΟΡ ἐη ἰο0. Τὸ οὐυρῦ ποῦ ἰο "6 

ΒΌΡΡΓΙΟββθα ὑπδῦ βοπλθ οὗ {π6 βεβὺ νυ. 

γυ!ρ., ϑ'γι., Οὐρῦ., Ατὐπι. (ποῦ πον να 

“Ζ.01..), πα βοῖπθ Παύμθυβ οἵ ἀπααθ8- 

οηθα οὐὐποάύοχυ δάορίθα {πὸ οὔπμοῦ 

1η ΘΓΡΥ. ; ἴῃ φτοοῦ οἵ ψ ΒΙοἢ Ἰαύθον 88- 

Βϑυύίοη ἤθιιβ8 υϑίευβ ὕὑο {Π|πἰορ, Δῆν 

ΟἸιγδένι5 ἐγν Τιλ,. 1ϊ. 13. 71)6τ5 αρροϊαίμιγ, 

ΤΙρ. 1837,--τ-τῶ ὑγθαῦϊβθ Πονγαν ον ΒΙῸἢ 

ὑπ6 Ῥγυρβθηῦ βάτον μΠὰ8 ποῦ βθθῆ. Τῃ6 

πούθ οὗ 1)6 ὟΥ., ἴῃ Κϑαρὶπρ ἴῃ ὉΠ 6 Ὀδοῖς- 

ΘΥοαπα ὑπ6 ῬΔΙΠΒ ΡΥ ἀρσαιπθηῦ (α), 

ΒΟΔΓΟΘΙΥ τοῆθοῦβ [15 τπιβὰ8} οδημοατ; {Π6 

ὑγαθ Το μου ηρ οὗ [Π6 ΟἸα 56 ΤΘΆΠ}Ὺ ΓΒ 

ΤΠΟΓΘ ΠΡΟῚ ΘΧΘΡΈΒΙΒ. ὑπᾶπ ΠΡΟΠῚ ΟΊ ΤΩ - 

ΤῊ δ, ἃ Πα ὉΠπ|5 ὑπ6 βὐπαδηῦ μου] ποὺ 

11] ΟἹ] τὶν ὕο ῬΘδ} ἴῃ ταϊηά. 

14. ὃς ἔδωκεν ἑαυτόν] “τὐὖλοὸ σῶῦο 

Πιριβοι ,᾽ Ομ]. 1.4, ἘΡ. ν. 25; θβυρϑῃ» 
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15. ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. 

βίο οἵ {π6 φῬυθοθαϊῃρ' νου σωτῆρος, 

ψΊῸ ἃ ἀϊδυϊποῦ τοὐσοβρθούϊννθ τίου ποθ 

ἴο ἡ χάρις σωτήριος, ν6Γ. τ. ΤΠΘ ἴοτ- 

οἶ016 ἑαυτόν, “ Ἡ1τη561, Ἠ15 016 56}, 

16 σγθαύθϑὺ οἵ ονοὺ σίνθη, τηϑὺ ποῦ 

6 ονϑι]οοϊκβα ; οοιηρ. Βδανυθυϊάσο, ϑογῆν. 

ΧΟ: ΤΟ]: ΤΥ} 285: 

ὑπὲρ ἡμῶν] “701 τι5.᾽ Οπ {π᾿ τηθϑῃ- 
Ἰηρ᾽ οὗ {15 Θχργϑββίοιι, Ὑγ Β]Οἢ τητιϑῦ ποῦ 

6 Πουθ ἴοο Παβυ! γ Ῥγοποιποθά ἰοὸ Ὀ6 

Θαιϊναϊθηῦ ἰο ἀντὲ ἡμῶν (Βονεοτγϊάρο, 

ἰ. 6.}, 8566 πούθβ ον ('αΐ. Ἠϊ. 13. 

λυτρώσηται] “176 ηυϊγἠέ γαγϑοηυ," “ῬΥ 

ἃ λύτρον, ὑμπαῦ λύτρον Ὀδὶπρο ΗΒ ῥγθοϊ- 

Οὐδ Ὠ]οοα ; 586 πούθβ οὐὺ δρῶ. 1. 7, πὰ 

ΘοΙΡ. Μδύ. χχ. 28, Μδγκ χ. 45. Νοῦ 

ΟΠ]Υ 4065 οἷν ΤΟΥ 5 ἀθαῦῃ ᾿ἸηγΟΙν 6 ΟἿΣ 

ΤΘΟΟΠΟΙΠἸὐϊοη ἃ Πα οἱαη 15 01Ποϑύϊοι, θαὖ, 

νυ αὐ 15 ποὺ οἴὔθη ὕοο στη ποἢ Ἰοδὺ βισῃῦ 

οἵ, οὐσ γαμπϑοηυΐη τι γοαοηιρίζοτ, (Ἐ)6- 

γψουϊαρα, ϑο)"ηυ. ΧΟ. ΝΟ]. τν. Ρ. 230); 

Ὑ Βούμον, ἃ5. Πθσθ, ἔγοση ὑπ6 Ὀοπάδϑο, 

ΟἹ, 85 Θβθύνῃθγθ, ἔγοση ἢ 8 Ῥϑπδ 165 οὗ 

ἀνομία; 5686 διϑ5, 7 λέοί. Ολγόξ. τν. 

17, ΝΟ]. 11. Ρ. 182 864.;, γγ80, γ»10}} ΒΟ] 6 

Θχοθρίϊοηβ, Βα5 ΘΧ ργββββα ΒΙτη856}} οἰθὰγ- 

1γ ἃ βα βίδοθου τ. 

ἀνομίας] “ὑγϊηιυϊίψ ;᾽ Ῥγορουν “Ἰων- 

1655 655, ὕπ6 βία οὗ ωιογαΐ, ἰΐσοηιοα (ἣ 

ἀκαθαρσία καὶ ἡ ἀνομία, Βοτῃ. νἱ. 10) 

ὙΠΟ ἢ. Οἱ ΠῚ Κπονβ ποῦ ΟΥ Τοραρβ ποῦ 

1ανν, ἀπ ἴῃ ὙΠΟ ὑμ 8 δββθηοθ οἵ 511 

ΔΌΪαΘα, τ 9 Πη 11]. 4; “1π ἀνομίᾳ οοσἹ- 

ὑδῦαν Ῥοὐββιτη τη ἸΘο θη ΠΟῚ ΒΘΙ ΑΙ, 

βίν ἡποά ἱριιούῷ 81: Ἰθχ, βῖνθ ἡποά 

οοηβαϊο ν]οϊθύυν,᾿ ΤΊ τηθπη, ΘυηΟΊν. 

1. Ῥ. 48, ψΠΟΓΘ ἃ ἀἸἰδυϊπηούϊοη. Ὀθύνγθθῃ 

ἀνομία ἀνὰ ὉΠ6 τη ἱποϊτιβῖνα ἀδικία 

(566 ποίεβ ον 2 7ἴην. 1ϊ. 10) 15. βύαύθα 

84 βυθδύδηυϊ θα : 566. δἰδο ΤΎΡΟΝ, 

ϑγηοη. Ῥανγὺ τι. ὃ τό. 

καθαρίσῃ κιτιλ.} “μιν ἰο Πύίη- 

861 α γεοσιζίανλ" γεορίθ; ἈΒΙγπηδθϊνο 

βὐαθθιηθηὺ (Δοοογάϊηρ ἴο δύ Ῥδ]}5 Πᾶ- 

ὉΠ) δπα οχρϑηβίοη οἵ ψῇῃμδῦὺ Πμὰ5. Ὀθθη 

7αϑὺ οχριθββθα πϑρδίνθιυ. Τὴ ἰδοὶύ 

ΤΙΓΟΝ, 

Ταῦτα 

Θοηπθχίοη οἵ ἀνομία ἀπ ἀκαθαρσία 

(5686 Ιαϑῦ ποθ) γθηθὺβ καθαρίζω ὙΘΥ͂ 

Ῥδυθπθηῦ ὅπ Δρρτοργίαίθ. Τῦ 4065 

ποῦ 5661 ΠΘΟΘΒΒΔΙΡῪ ΜΙ Κγτ. (Π 616 ἴπ- 

ΘΟΡΓΘΟΙΥ ὑγαπβ]αὐθα ὈΥ ΕΠΘΡΙ 4668), 1)6 

ὙΥ., ὙΥἸεβίπρ.., 4]., 0 ΒΌΡΡΙΥ ἡμᾶς ἀπά 

ππαοταίαπα λαὸν 45. 8 δοοι8. “οἵ {Π6 

ΡΓΘαϊοαῦθ,᾽ 5611. “ἴον ἃ ρϑουϊίδν ρθορίθ:" 

{πὸ ασθεῖς οοτητηθηὐῦ. (Ξ88 650. ΤῊ Θοα.) 

8}1 βθθῖῃ οἰθαυν ἰο τοραια 1 ἃ Ῥ]δῖπ 

δοοιι5. οὐγοοίἑ, 50. α]ρ., ΟἸάγοση., ἃπὰ 

0. Τῆ6 Οορύϊο ΜΝ γβίομ, οα 0ῃ6 

ΘΟΠΌΓΑΓΥ, αἰβυϊποὐ]υ δα νοοαύθβ ὑΠπ6 “ΡῬτθ- 

αἸοαῦνο᾽ δοοιβαύννα. περιούσιον] 

“ρεσριαν,, Αὐὐῇ., οἰκεῖον, Τποοά.; 

ΨΘΙῪ ἀουθύξα!]ν ᾿πύογρτοῦθα ὈΥ ὥυΥ. 
Υ͂ 

12... [πονὰτη], πὰ Ὀαὺ 11{{16 Ὀαύθου 

ῬΥ γυ]ρ., “δοοθρύα !]οτη,᾽ πα ΟἾΓΥΒ.» 

ἐξειλεγμένον, ὈούῈ οὗἩ ψΒΙΟΝ βθθῖὰ ὕο 

τϑοθ46 ὕοο δι ἔγοτη 0Π 6 ῬΥΙΠΠΔΓΎ τ 68} - 

πο. ΤΠ6 τηοβὺ βδὑβίδοθογΥ σΟπ τη θῃ- 

ΦΆΓΥ οα 815 ννοτὰ (ἅπ. λεγόμ. ἴπ Ν.7.) 

18 ΒΌΡΡΙΠ6α Ὀγ τ Ῥού. 11. 9, λαὸς εἰς πε- 

ριποίησιν, ΘοτηραΓθα τυ ὑπὸ Π 229 ὮΝ 

οἵ {π6 ΟΙα Τεβῦ., ὑγδῃβιαὐβα λαὸς περι- 

οὐύσιος, Ἐχοά. χῖχ. 5, Π)εαῦ. νἹῖ. 6, 8].: 

566 ποίεβ οὐὺ 'ἴρλ. '. τ4. Τῦ που]ά ὑππ8 

5661 ὑπδῦ 0Π6 ῬΥΙΠΊΔτῪ τηθϑηΐπηρ᾽, “Υπὰῦ 

ΤΟΙ 5. ΟΥ̓ ἃηα ἅθονα ο᾽ (6ΟΠΡ. 

Βτγούβοι. 1.63..),--ττῶν 110016. ὅοο ΘΟΔΙΒΘΙΥ͂ 

ΘΧΡΓΘΘβϑα ὈΥ ὑπ “Ροραϊατα Δριιπάδη- 

ὑθια οὗ {πΠ6 ΟἸάΆγομη.,---- ΒΒ. Ραββα ὈΥ 

πὶ ᾿η 6] Π 0 1016. στδαδίϊοπ ἰπΐο ὑπαῦ οὗ 

περιποιητόν, ΗΠ Θ5Υ0}.., ἔγκτητον, ϑ1α,, 

δα ὕπθποθ, ἢ 8. 1016 αυ που το- 

βύγιοὐϊοη, οἰκεῖον; ὕπθ οοπηθχῖίοπ οὗ 

ὑποαυρμὺ Ὀοϊπρ' ὑπαὺ ᾿ἱπαϊοαύθα Ὀγ ϑίθρῃ. 

(πη 7 λοβαιι". 5.Ν.)}, “αιὲθ Βιαρουβαμπῦ 8, 

ποῦϊ5. τϑοοηἀαπύαγ.᾽ Οπ πΠ6 ἀοτῖνο- 

ἀϊοπ οἵ Π15 ψογά, β66 ὙΥ πο, (ὖ». ὃ τό. 

3, Ρ. 88, ἀπ ὁπ. ὕμ6 ΡἜΠΘΙΆΙ τθδη] 9, 

566 δ'αἴοον, 7 λεϑαιι". 5.ν. Ν᾽ ο]. 11. Ρ. 678, 

δια Ἡδιητποπα ἐῃ ἰο6. Τη ὑΠ15 οαιθθ 

{π6 βαγοξ γύην, ἃ8. ἴθ ὑπ ἔοστιηθν ὑΠ6 

γε οοηυΐηιγ ῬΌΡΡΟΒΘ οἵ {Π6 αἰοπίηρ' ἀθαῦῃ 
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λαλει καὶ παρακάλει καὶ ἔλεγχε μετὰ πασῆς ἐπιταγῆς" 

μηδείς σου περιφρονείτω. 

ΤΘΔΟ]). τηθη ἴο 6 Οδ6- 
αἰθηῦ : ψγ8 ΟΙΘ. ΟΠΟΘ 

Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξου- 111. 
{η68 οσοηΐγδυυ, θπὺ παγθ Ῥ66η βανϑα δηα τϑρϑηογαϊθα ὑπγοιρῆ ΘΟΕ ΤΩΘΙῸΥ ἴῃ «6515 ΟΠ δύ. 

ΟΥ̓ ΟἸτῖβῦ. ΘΟΤΩ 65 τηδῖη]ν ἰηῦο Ῥτγοτηΐ- 

ΠΘΠΟΘ; 8566 Ἡδιηηοπά, γαοί. Οαἰθοῆι. 

1.. 2, Ρ. 24 (Α.-Ο, Τιῦρν.). 

ζηλωτὴν καλών ἔργων] “Ξεαΐοιι8 ὁ} γφοοά 

αὐογ δ, Ὁπ6 σϑη. οὐγεούὶ βρροϊγιησ ὑπ 

Οδ]δβούβ δροαῦ νυ Β]οἢ 0Π6 ζῆλος νγὰβ 415- 

ΡΙΑ 64 ; σομρδγθ Αοἰβ χχὶ. 20, Χχὶϊ, 3) 

1 ον. χῖν. 12, 6]. 1. 14. 

15. Ταῦτα κιτ.λ.}] οἰτοβρθούϊνθ 

δχμουϑαύϊοη (γ 6 Γ. 1), ΒΟΥ Ι Πρ 88 Δ ΘΆΒΥ͂ 

ΘΟΠΟΙ βίοι ὕο ὑπ6 ργθβθηῦ, ϑηα ἃ ΡΥ6- 

Ῥδγῦϊομ ἴογ ἃ ποὺ ροτγύϊομ οὗ ὑπ6 Ἐρὶ- 

Β016, Ταῦτα πιαμ 6 τηϊοα ψ] ἢ πα- 

ρακάλει (ΘοΠρΡ. τ ΤΊτη. νἱ. 2), Ὀαῦ οἡ 

δοοοιηῦ οἵ ὑπμ6 Φ0]]οννίπρ ἔλεγχε 185 

ΤΊΟΓΘ πδὔιγα ΠΥ αὐὐδομ θα οη]ν ἰο λάλει; 

ΤΙῦαΒ 15. Πονγθνθῦ ποῦ ὕο βύορ νυ ἱῦ λα- 

λεῖν, Π8 15 ὅο οαλογέ ὑπ6 [Ἀ10}}π|, ἀηα 

γΘΡγοῦΘ ὕϊιθ πθο]σθηῦ πα νὰν αγά, 

Οὐ ὑπ6 ρυδούϊοδὶ ἀαύϊθα οἵ ΤΊ8᾽8 

οΟἴοθ, οουηρ. ϑουίῃ, ϑε)ηι. γ. Δ οΪ. 1, 

Ῥ. 76 (1969). 
μετὰ πάσης ἐπιταγῆς] “οὐὐέΪ, αἰΐ (..6. 
εὐ} οὐ] διἑίοτυ 07) απίλονὶ; μετὰ 

αὐθεντίας καὶ μετὰ ἐξουσίας, ΟἾγγΥ5., 

ὙῈΟ 8|50 γϑυηδυ5. οἢ. ὑΠ6 πο] αβῖγα πά- 

σης. ΤΠ ὕδθιτη ἐπιταγὴ ΟΟΟΌ8 ἷπ 1 
ΤΊτη. 1. 1, ΤΊ, 1. 3, ἴῃ ὕΠ8 ΤΏΟΓΘ 5Ρ6ο1- 

ἢσ 56η886 οἵ “ σομητηδπαχπηθηῦ ;" ἴῃ {116 

Ν. ΤᾺ, 10 15. ΟὨΪΥ πι8θ4 Ὀγ δῦ Ῥαϑυ], νἱζ. 

Ἤοιη. χν]. 26, τ Οογ. νἱῖ. 6, 25, δηα 

2 Οογ. νἱϊϊ. 8. ΤΊ|Θ ρυθϑοπῦ οἰδιιβθ 18 

ῬΓΟΡΔΌΙΥ οπἱν ἤο θ6 οοπηθοίθα συ] 

ὕΠ6 Ἰαϑύ γϑῦὺ (5 ΟἾτγβ. δπὰ ΤἜΘΟΡἢ.), 

ὑππ5. [ΔΤ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠἸηρ ὕο ὠποτόμως, 

ὉΠ 1 15: μηδείς σον περιφρ.] 
“[οἱ ὯΟ 016 εἰεβρί86 ἐΐι66,᾽ “ 8[͵γ] ἐ6ο ." 

ποῦ “βρῖνθ πο 9Π6 Ἰπ8ὺ οδτι8θ ἴο ἦο 50, 

ῬΙοοπ, (οοτηΡ. «6 ΓΟ Π16), ἃ τηθϑηΐηρ' 

ὙΠΟ 15. Δ67.6 ῬΌΓΘΙΥ ἱπτηροτίθα ; οοη- 

ἰταϑῦ τ ΤΊτη. ἱγ. 11, ΘῈ ὑπ οοπίοχῦ 

ΒΌΡΡ]165 ὕΠ6 ὑπουρηῦ. Α1] {π6 Αροβί!β 

ΒΆΥΒ5 Π6ΓΘ 18, ἃ8 Ηδιηπι, ΤΡ} ΠΥ ρᾶγδ- 

ῬὮγδβθθ, “ρϑυτηῖν ποῦ ὑΠΥ Δα πηΟ 1 1015 

ἴο ὃ8 δΒοὺ δὖὺ πϑυρηῦ,᾽ “Βρθᾶϊ θη δοῦ 

ἢ νἱροῦχ;" ὑπ6 Οτγθίδηῃ οἰανδοῦθι 

τηοϑῦ ῬγοῦδΪΥ τϑαυϊνθα 106, ΤΠῈΘ νου 

περιῴρ. 15 ἃ ἅπ. λεγόμ. ἴῃ ὑπ Ν. Τὶ, 

ῬΤΟΡΔΌΙν βοση θυ μοῦ τ1]4 6. (οοτηρ. ΤΉ τι- 

ΟΥά. 1. 25, ΜΙ Δοοι5.) ὕμπϑη {Π6 ΤΏΟΓΒ 

τιϑι8] καταφρονεῖν. ΤΠ6 οὐμῖοαὶ α185- 

ὑϊπούϊοι πτρρᾶὰ ὈΥ «“6τότηθ, ὑμαῦ πε- 

ριῴρ. τηθϑ 8 8 ὑηιργ0}061,, ὙΥῈ118 κα- 

ταῴρ. πιαῃ! ταθᾶῃ ἃ }7ΌΡ61" οοῃὐθτηρῦ 

(6. ψ. οὗ βαϊονϊηρβ, 0.}, ἀοο9β ποὺ βθϑῖῃ 

θη 16. 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΠΠ. τ. Ὑπομίμνησκε] 

“Ριΐ ἐπ ηυϊπαῖ,᾽ “δατηοπο,᾿ π]ρ., ΟἸὼ- 

τοῖη. Τύ 15 αἰπιοϑὺ βρϑύνθυβθ ἴῃ ὕΠ6 ορ- 

Ῥοπθηΐβ οἵ ὑπ φ'ϑησ Πθ6855 οὗ ὕπ688 

ἜρρΡ. ὕο 6811 αὐδθῃύϊου ἴο {118 ψοσὰ ; 

10 ΟΟΟΌΓΒ ΒΘΥΘΓΆΙ {Ἰπη65 ἴῃ ὁ Ν, Τ'., 

δα ὑπουρὴ ποὺ δἰβθύσῃογθ ἴῃ δῦ δα} 5 

ἜΡΡ., θχοερῦ 2 Τίτη. 11. 14, 15. ΠΘΑΡΪΥ 

Ππ6 οὐΪν σνοσα ὑγῃῖοῖ βυα Ὀ]Υ ΘΧΡΡΘΒΒ65 

ὑμ15 Ῥθου]αῦ ρατγῦ οἵ {πὸ ὑβϑ μου 5 ΟΠΠοΘ: 

ἴπ 1 Οὐογ. ἱν. 17) ἃπούμϑι:. οομροι 4, 

ἀναμνήσει, 18. ῬΤΟΡΘΙΙΥ 5664 ἃ5. ΠΗΡ]Υ- 

ηρ ὑπαῦ ργθνίοιβ βύσσου] η5 μδα ὈΘθ ἢ 

Τουσούθθῃ ; 586 Μϑυβϑν ἐ}) ἰοο. 

ἀρχαῖς ἐξουσίαις} “ο ροιυογ8, ατι])07"- 

ἐ{65,᾽ Τιλϊκο χὶϊ, 1Τ ; ΘΘΠΘΓΆ], ἸηΠο] ]ηρ’ 

811 οοπϑύυϊεα θα σονθυπουβ, Βομπηδη δ πα 

οὔπουβ. Τῷ 15 ἴα ἔγτΌτη ᾿πηρτΓΟ 8016 ὑπαὺ 

ὉΠΟΥΘ 5. Π6ΓΘ 80 Δ]]τπιβίοη ὕο 8 ᾿π80Ὁ- 

ογαϊπδῦθ βρὶσὶῦ νυ ἢ τηϊσηῦ παγα Ῥθθα 

Βῃονπρ' 1086] ποῦ ΤΠΘΓΘΙΥ ΔΙΠΟηρ {Π|6 

Οτθύδῃη «6νν8 (σοτηρ. (ὐπΥ}.), θαὺ {Π6 

Οτγθίδηβ ΘΌΠΘΥΑΙΪΥ (  οὐβύ.). ΤΉΘΥ 

μα Ῥθθη 110018 τποῦθ ὑπ 125 ὙΘΔΓΒ 

τη ογ Ποιηδη τὰ]6 (Δ ἔθ! ] 5. σα] 8- 

σαϊθα Οτοῖθ Β.σ. 67), ὕΠπ6ὶν Ῥγθνίοιιβ 

Ἰηϑύϊυτι 0 η5 Πδα Ὀθθη οὗ ἃ ἀδηηοογαύϊο 

ἴοπο (δημοκρατικὴν ἔχει διάθεσιν), ῬΟΙγ Ὁ. 

Πϑέ. νι. 46. 4), ἃπά {ποὶν οὐ ργθάδ- 
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, ε ’ 

σίαις ὑποτάσσεσθαι, 

10 

πειθαρχεῖν, 

ΤΙΤΟΝ. 

πρὸς πᾶν ἔργον 

ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι, μηδένα βλασφημεῖν, ἀμάχους 
ον 9 α ΄- 9 ’ὔ «"-. ᾿ 

εἰναι, επίιεικεις, πασᾶν ἐνδεικνυμένους πραᾳαυτητα προς 

3 
4 πάντας ἀνθρώπους. ἦμεν 

ἴογυ δηα βϑαϊθϊουβ σμαυϑοῦθυ ὑγὰϑ ΟὨΪΥ͂ 

ἴοο τηλιῖκοα ; στάσεσι καὶ φόνοις καὶ 

πολέμοις ἐμφυλίοις ἀναστρεφομένους, 

ῬΟΙΥΌ. νι. 406. ο; 586 Μίϑυγβιαβ, (ὐγεία, 

ΤΥ. 8, Ρ. 226. ΤῊΪΒ ῬΘΥΠΔΡ5 τῆὰν 8 

ΤΠ ΘΙ α 501} ἔαυ ΠῚ Ῥ]Δ151016. ὈΥ {116 

1.58 οἵ πειθαρχεῖν (“ ὁσαοίιι8. ΟὈΒοα 1) 

858. Ἅ611] ἃ8Β ὑποτάσσεσθαι (“18 π5. οὖ 

ΒΡομΐβ 86 βιιθιηἰδύθγθ᾽), 566 “Ὶυύτη. δ.- 

ΟΊ... 11. Ὁ. 3, ὩΠα ΘΟΙΩΡ. Κγγ., τ ΒΙΘἢ ὈΥ͂ 

,.5.3 Δ οἵ [5 απ οβύξεπειθ.} δθὰ 
τ ἢ 

ἉΔΟΔ Φ] [αυάϊνιυ-- ὑποτ.] βθϑιηβ ὅο 
Ὗ, κὴ 

ΟΌΒΕΥγο ἃ 5τΉ}|} 8 ἀἰϊβυϊπούϊοη : ΟΟμύΓ. 

γιυϊο., ΟἸατομι. ὙΥ̓́ΠΘα. πειθαρχ.- Βύδμ 18 

Θἴοπθ, ὑπ|18 ταθϑηΐηρ τηαβῦ ποῦ θ6 ὕοο 

ΒΙΓΟΠΡΊΥ Ῥγδϑϑθα, οοιηρ. Αοίβ ν. 32; 

ΧΧΥΙ. 21; ὑΠ6 ἰάθῳ οἵ οθϑυίηρ' ἃ 8ι06- 

γὴ01}᾽ ῬΟΥ͂ΤΘΙ 5ΘΘΙῺΒ ΠΟΥΤΘΥΟΙ ΠΘΥ͂ΘΡ ἴο 8 

ΠΟΙ Ἰοὺ; οορ. ΑἸητηοπῖαβ, «6 

Ῥοοαῦ.  ὲξ. Ρ- τὴι. ΤῊΘ οἸη]5- 

βίοῃ οὗ καὶ ἰξον. ἀρχαῖς 15. 1α501Π64 Ὀγ 

Ῥτθροπάογαμῦ πποῖϑ] ϑαὐπουύν, ΑΟΠῚ 

ἘΠΕΟΝΝ ; 41., ϑηα 15 τἸσ ΠΥ δαορίθα Ὀγ 

Ζαοΐμνη., ΤΊίδοϊν., ἀπ {πὸ τηδ]ουιῦν οὗ 

τοοθηῦ ΘΧΡΟΒΊθΟΥϑ. πειθαρ- 

χεῖν ἠναῃ! Ὀ6 ὁοπηθοίθα ν]ἢ ἐξουσίαις, 

ΤΠδοά., Η α0}., ἃ]., θαῦ, οα δοοοπηῦὺ οὗ 

{π6 Ῥγβοβαϊηρ' ἀρχαῖς, 5ΒΒΘ 15 ΤΟ. Πᾶ- 

ἐγ ν ὑδκαη Δβοϊαίεὶν ; 50 Δ υἱϊσ.; 

ϑγτ. (ὩρΡΥ.), πὰ τηοϑῦ τη ἀθυ ΘΟΤΩ- 

τηθηΐαΐοιβ. ΟὐΓΆΥ οχύθπαβ Π6 τοΐου- 

6Π08 ἰο τὴν αὐτοῦ εἰς ἑαυτὸν ὑποταγήν 

(θοιηρ. Αὐἰβῦου, ΝΟ. Κπ]ι. Χ. 9), Ὀαὺ 

{Π|8. 15 ΒΟΔΥΌΘΙΥ ἴῃ ΠΔΓΠΙΟΠΥ͂ τ ἢ ὑΠ}6 

1τηπηθαϊωῦθ οοηὐοχῦ, 

2. μηδένα βλασφ.] “ἐο 8ροαΐ; ουἱϊέ 
ὉΠ πὸ ηιῶν,, μηδένα ἀγορεύειν κακώς, 

Ψμϑοά.; οχύθηβίοη οἵ ὑπὸ Ῥγθνῖοιβ ἴῃ- 

Ταπούϊομϑ : ποῦ ΟὨΪῪ τ α]6 5, αὐ 81] ΤηΘ 

δγ6 ὕο 6 ὑνθαύθα τιν ΘΟ Βιἀθγαύϊοι. 

’ Α΄ “- 5 ’ 

γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι; 

Ῥοίῃ ἴῃ ψοτα ἀπά ἀθθά. Οη βλασῴ. 

5686 πούβϑ οὐ 1 77ην. '. 13, ἃπα οῃ 88 

ῬΥϑούϊοα] ΔΡΡ σα ὐϊομβ ἃ πα ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ 

Τιταϊ αὐϊοιιβ οὗ ὑπθ ργθοθρύ, ὑπ θχσ βᾶπδ- 

{να βϑιτῆοπ οἵ Βδγτον, ϑ6)"))ν. ΧΥ͂Ι. 

ΝΟΙΪ- τ. Ρ' 4417 Βα: 

ἀμάχους... ἐπιεικεῖς] “ποΐ οοηζογἔϊοιι8, 

7ογϑοανίης ,) οτν ὕΠ6 ἀἰδυϊπούϊοῃ θθύνσθθῃ 

{Π686 ὑνο ψοσάβ, 566 Ὡοίθβ οὔ 1 71ηι. 

1ϊ. 95. ΤΠ8 ἐπιεικὴς τηυδῦ πᾶν ὈΘΕΙ, 

1ὖ 15 ὅο Ὀ6 [βαγϑᾶ, ἃ βοιηθνμαῦ Θχοθρ- 

ὉἸΟ 8] ομαγδοίθ ἴπ Ογοίθ, ΠΘΥΘ ἃΠ 

ἔμφυτος πλεονεξία, ΘΧὨΙΙ θα ἴῃ οαὐὖ- 

ψαταὰ δούβ οἵ ἀρϑυθββίομ, καὶ ἰδίᾳ καὶ 

κατὰ κοινόν (ῬοΙΥΡ. νι. 46. 0), 15. 46- 

ΒΟΡΙθ6 ἢ 88 Ο6 οἵ {Π6 ρυθυδ]ηρ πὰ 

ἀοχηϊπδπῦ ν]0685. πρᾳὕτητα] 

“ηιθοίδγν685,᾽ ἃ νἰντῦιιθ οἵ ὑΠ6᾽ ἸΠ ΠΥ ΒΡΙνὺ, 

ὙΘΙῪ ᾿πϑα ΒΠοἸ θη ὑ]γ στοργοβοηὐθα Ὀγ {Π6 
ρφ ἃ ἘΞ ΟΥ͂ 

ὥγτ. Ἰλαὶο. 9 [Ὀϑπϊρηϊθα57; 

866 ποίεβ οὔῦ βρῆ. ἵν. 2, (αἰ. ν. 23, 

Δα ΤΎΠΟΙ, ϑ'ψηολι. ὃ 42. 

ἐνδεικνυμ.1 ξ86 6. ποίβθβ οὔὐ δρῖι. 11. 7; 

δ ἃ οὴ ὑπ6 ῥυϑοῦϊοα! ἀοούγηθ οἵ απὶ- 

ΨΘΥΒΩ] θα πθν θη 8 ̓ἱπγοϊ]νϑα ἴῃ πάντας 

ἄνθρ. (καὶ ᾿Τουδαίους καὶ λληνας, μοχ- 

θηροὺς καὶ πονηρούς, ΟἸΓΥ8.), 586 Υ Ὃ- 

[61]. ϑόγηὼ. 11. ὃ τ, ΚΟ]. Υ. Ρ. 438. 

3. ἦμεν γάρ] “δον τ6 ΜΕΒΕ; ἦμεν 
Ῥαὺογν γα Θπιρ μα 1 ]]γ, ἃ Πα 1ῃ νοἸ νἱηρ᾽ 

ἃ. 5Π8.}0 οοπίγαβὺ ὑο {π6 Ὀθύϊθυ ρυθβθηῦ 

(σευ. 4). ΤῊΘ γὰρ ΒαρΡὈ]165. ἃ ΤΘΆβο 

οὶ 0π6 Τουθροϊηρ' Θουητηδη, ΘΒΡΘΟΙΘΠΥ 

ἴον 105 Θοποϊ πα] ηρ᾽ νου 8; Ὀ6 τη 6 Κ 8πα 

Του θθαυϊηρ ἕο Οὗ ΙΒ, [Ὁ νγὕ8 Ο0Θ 

ΘΑΌΔΠΥ ΠΘΘα θα ΤΠ ΓΟΥ 8Π4 [ΟΥ̓ θΘαΓΆΠ66 

ΟΌΥΒΘΙν 68, δη4 (νθι. 4) ἤᾶνθ ΠΟΥ͂ οχ- 

Ῥουθποθα Ὁ. Ἡμεῖς, ἃ8. 8. οοπίθχῦ 

ΒΗΟΥΒ (ΘΟ ΤΏΡ. Κ 61. 5)» ἱΠ]Ρ|165 ὕπ6 ΑΡο- 

5016 ἃπα 81] Ὀ6] ον εβ ; Θορ. ΤΌΡΉ. 11. 3; 

6 γ6 ὑῃ8 ΓΘίθγθηοθ 15 ΘΠ} ΟΟΙΏΡΓΙΘ- 
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ϑ - ’ - 

ἀπειθεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς 
[ 9 ; Ἂ; »» [ ’ 

ποικιλαις, εν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοι, 

μισοῦντες ἀλλήλους" ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλαν- 4 

Πθηβῖνθ. ἀνόητοι] “70οἰϊεἦ, ;" 
868 ποίβϑ οὔ (Ταΐ. 111. 1. ΤῊΘ τηθϑη]ηρ' 

15 βῶϊἃ ὕο Ὀ6 ἤθ᾽6 ΒοπΊθυν μδὺ ΠΊΟΥΘ 5Ρ6- 

οἰῆο, πΘαΓ]Ὺ ὩρΡΡΥοδομῖπρ' ο ἐσκοτισμέ- 

νοι τῇ διανοίᾳ, ΠΡ. ἴν. τ8 (0)6 ὟΥ., 

Ἡ 1.) ; ὑπ|5 Πού Υ Ὶ 15. ποῦ ἱπνοϊνϑα 

ἴπ ὑμ8 ψογὰ 10561} (ΠΗ βγοῖ. ἀνόητος. 

μωρός, ἠλίθιος, ἀσύνετος), Ὀτπιῦ ΟἸΪΥ ΤΘ- 

Ἠδούΐθα οἡ 1 ἔγοτη ὑΠ6 οοπίθχῦ. 

πλανώμενοι] “σοΐη, αδίγαν,᾽ “ΘΥτα68,᾽ 

γυΐρ., ΟἸδγοτη., ὅὅγυ. ; ποὺ “1684 δϑύτωυ,᾽ 

Οοπυ}., ΑἸ, ΤΠ6 δββοοϊαύθα ραῦῦϊο1- 

ῬΙ65 ἃ8 Ὑ76}1 ἃ5. ὑπ6 ποῦ ᾿ἱποΟτΏ ΤΉ 1} 1186 

οἵ πλανᾶσθαι ἴῃ ἃ ΒΙΤΩ1181' Β6Π56 (ΒΙΠΊΡ]Υ, 

ἍΜ δἰ. χνη]. 12, 1 Ῥού. 11. 25, 8].; τη6- 

τ ΡΠουΊοα]γ, ΗΘ. ν. 2, “{81η88 ν. 10) 

ΒΘΘΙῺ ἴῃ ἔωνουν οὗ [Π6 πϑαύγα! τηθϑμ] 

Τὴ 2 ΤΊτη. 111. 13, ὕπ6 Δη 0Π6515 5πρ- 

σοβύβ ὕΠ6 ρϑββῖνθ τηθϑηϊηρι. 

ἡδοναῖς] “γρίοαδιιγ)68 ;᾽ ἃ ψοταὰ ποῦ 6]56- 

ὙΠ6͵Θ τιβϑα θγ δὺ Ῥδὰ] (ἃ ἴδοῦ ποῦ Ἰοβὺ 

βίρῃῦ οἵ Ὀγ 106 .), ἀπᾶ ΟΥ̓ 50Π16- 

νη δὺ ΒΡ ΠΡ ἴῃ ὑπ6 Ν.Τ'. (566. {λιῖκο 

Ψ111, 14, ΘΆΤΩΘΒ ἵν. 1, 3, 2 Ῥοῦ. 11. 13)» 

Ῥαῦ ῬοΟΒΒΊΡΙΥ βαρρεβῦθα που ὈΥ {Π6 πο- 

ζογίοιιβ ομαγδοῦθυ ἴῃ ὑπαῦ τϑβρθοῦ οἵ 

ποθ ἱπαϊγθοῦν Δ]]πἀθα ἴο ; ΘΟΙΏΡ. 

ΟἸἾνγ5. ὅν ἰοῦ. «οτοῖηθ (τ) 1ΠΠπρύγαῦθβ 

6Π6 οἸαιιβα ὈΥ σθίβυθποεβ ὕο δῦ Ῥδὰ] “Ἷῃ 
118. ϑϑα]βμῖρ᾽ (ὑο 86 Ἡδπιπηο 15 ἰδη- 

συᾶρθ, ϑ56γηι. ΧΧΧ.): ὕΠ6 ν1065 ΘΠ Π16- 

ταῦθα ἃγ6 ΠΟΥΘΥΘΙ [81 ΤΠΟΓΘ ῬΡΟΌΘΌΪΥ 

[Πο56 οἵ [π86 Ῥρβορὶθ ῖῦ Ποπι ἴον ὑΠ68 

ἀϊταθ Ὀοῖπρ πΠ6 ΑΡοβῦ]θ 15 βου ρΙηρ' 

ἨΙτη561, Οπ {π6 ἀοτγϊναύϊομ οἵ ποικί- 

λαις (αβεα Ὀγ δῦ Ῥαι] ομἱν ἴῃ {π᾿ Ῥαβύ, 

ἜΡΡ.), 5866 ποίββ οὔ 2 7ζην. 111, 6. 

κακίᾳ “ηναϊίοο ;" ΘνἹ} Πα 10 οὔ ἼΠ 6 ταϊπὰ 

85. οοῃὐγαβῦθα νυ πονηρία, νΥ 10 ἢ γὰ- 

{ποῖ ροϊπὺβ ὕο {π6 τηδηϊοϑύδθίοη οἵ ἴῦ ; 

866 ποίεβ οὐ Μδρῆ. ἵν. 321 (7Τγαηδῖ.), 

ΤΎΘΠΟΝ, ϑψποη. ὃ. 11. Τῦ 15 ΒΌΓΤΘΙΥ ΨΘΥΥ 

Ἰιαϑῦγ ἰῃ Π αὔλιον ὕο ἀββϑυῦ ὑΠπῶὐ μι τ ΟοΥ, 

ν. 8 1Ὁ 15 ΤΠΘΓΟΙΥ͂ ΒΥ ΠΟΠΥΤΠΟΤΙΒ Ὑ ἢ πο- 

νηρία; 8586 ΤΆΥΠΟΥ, ον Πορόηέ. 1. 1, 

ὙΠῸ ΠΟΥ ΘΥΘΥ 18 ὕ00 ΠΔΓΡΟΥ ἴπ ΗΒ ἴη- 

ἐεγρυοίδθϊομ. οὗ κακία, ὑῃοιρ}. οοντθοῦ 

ἴῃ ὑπαῦ οὗ πονηρία. ΤῊΘ ν Ὁ διά- 

γειν ὑποῦ [ὉΠΠονν8. ΟΘΟΙ1Β ΟΠΪΥ ποτ δηά 

(10 βίον) τ ΤΊπι. 11. 2. 

στυγητοί] “λαΐκζιιϊ," μισητοί, ἜΘΕΟΝ.» 

Κρ ΑΙ Ὀ1165,᾿  αἱσ. : [Ὁ ἔστ η5, ἃ8. ΝΥ Ἰθβίηρ', 

ΟὔΒΘΡν 5, ἃ ΒΡθοΐθϑ οἵ δηθ6515 ὕο μισ- 

οὔντες ἀλλήλους. ΤΉΘΙΓ οοπάπποῦ νγᾶϑ 

ΒΌΘΙ 85 ὅο δύϑῖκθη Παὐτθα ἴῃ οὔπου5. 

4. ἡ χρηστότη!}] “ἐλ6 Δύπαπο88,᾽ 

“δονυϊρηέν,, “ ὈΘπΙρτύα5,, ΜΝ α]ο., ΟἹα- 

ΤΌΙῚ., 56. “απ ἴῃ ἀδη 15. ὈΘηΘΠΟΙΙΒ5 

οογαϊθασ," ΠειῦΖ. Ποηυ. 11. 4, Ὁ Ο]. 1. Ρ. 

οϑ; δορὰ Ὀγ Ῥδὰ] δ]οηθ, ἴπ τϑίθιθποθ 

1 Θοῦ, οτη. 1ϊ. 4, ΧΙ. 22, ΒΙΡΗ. 11. 7 

(οοιηρ. ΟἼθτα. Τοτα. 1. 9, δ᾽, ᾽8έ. αὐ ΠΊορη. 

8. 0); ἴῃ τϑίδθθμποθ ἴο τπδῃ (Βυοπ., 111. 12, 

αποῦ.), 2 Οον. νἱ. 6, 68]. ν. 22, ΟοἹ]. ἢ]. 

12. 388 πούθϑ οὐ (Ταΐ. ἰ. 0., σθυθ 1ὖ 

15. ἀἰβοϊη σαϊθηβα ὕγοτα ὠγαθωσύνη. 

ἡ φιλανθρωπία] “ἐλ ἰουο, ΟΥ̓́ΤΠΟΥΘ 

ΘΧχϑοῦΥ “ἰουο ἐοιυανγεἶβ πιογν,᾿ ΑἸέ., “πα- 

τηδηϊίαβ,᾽, α]ρ.; 884 ΟὨ]Υ ἃρδίη, ἴῃ 

τοῦ. ο τπιθη, Αοβ ΧΧνἹ. 2 ; ΟΘΟΙΏΡ. 

ῬΒΙΟ, Ζο,. αὐ (ὐαϊ. ὃ το, Δ΄ ΟΪ. Τί. Ρ- 

556 (Μδῃρ..),-- μονα θοῦ νου 5. Δ1Ὸ 

δϑβοοϊα θα, --- ΠΡ Π61 ἐπ ἴοο., ἃπα ἴῸΓ 

ὑπ6 ΘΘΠΕΓΆΙ βϑηθιπηθπῦ, «0. π 111. τό. 

ΤῊ υῦϊο]6 ἴ5 τθρθαύθα νυ} ΘΔ 0 ἢ βυιϑῦ. 

ἴο οἷνθ Ῥιοτηΐπθποθ ὕο ΘΔ ἢ δὐυθαῦθ, 

Οτεθη, (7. Ρ. 213. Οη ἐπεφάνη, ΘΟἸΏΡ. 

πούθϑ ὁ. Οἢ. 11. ΓΙ. τοῦ 

σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ] “οτ)" Θαυΐοιι}" 
Οοά," 8686 πιούθβ. οὐ 1 7ϊηι. '. τ, ἃπά 

ΜΙαα]θύομ, (7. 4 γἱ. Ὁ. 5396, νυν] ΘΠ Αυ]}.5 

ὑποῦ 10 ταν 6 απθϑυϊοπθα ν᾿ πϑύπον ἴῃ 

{815 ῬΙδοθ, 85 ψ}81] 48 ἴπ οἷν. 1. 3, 11, το, 

1 Τίπι. 11. 5, 0π6 σωτὴρ Θεὸς θ6 ποῦ 

Ομ τῖθὺ, ὑποαρὴ ὑΠ 6. 0016 15. πιβιιαΠν τθ- 

Τουγθα το ὑπ Βαῦμοσ. Τη {Π6 ῥγθδθηῦ 
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’ 9 ’ “" “ ς “ “ ς 9 3᾿ 

5 θρωπία ἐπεφανη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, οὐκ ἐξ ἔργων 
“ 9 ,ὔ «' 9 ’ ες - ς) Ἁ ν Α 

τῶν ἐν δικαιοσύνη ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸ 
9 κ» Ε ς ΄- ὃ ἊΝ “ ’ Ἃ 

αὐτοῦ ἔλεος ἐσωσεν ἡμᾶς οιὰ λουτροῦ παλινγενεσίας καὶ 

5. ἃ ἐποιήσαμεν] ὅο Ζαοΐηιν. αὶ ΑΟἸΙ ΟΝ ; 8]. ; ΟἸθιη., αἱ. (ΠΠ υΐλιον, 

Α417.), ϑαιᾷ ποὺ ρεγῦλαρ8 υἱοθῦν, Ζ77186].. τὰ. ὧν ἐποιήσαμεν νεῖν ΟΠ ΕΙΚΤῚ ; 

ΠΘΔΡΙΥ 81] τη85.; Αὐἢ., ΟἾνυβ., ΤΠθοά,, ἃ]. (160., Ογίεδῦ., Βοϊιοῖς, Ἡ͵ονα5.,---τοα 

δα, τ πᾶ 2), δῃηᾳ ποῦ ψιὺποιῦ ΘΟΠΒΙ θυ Ὁ]6. Ἰπύθγηδ] ῬΓΟΡΔΌΙ ΠΟΥ, ἃ. ὑπ Ἰὰνν οὗ 

αὐ γδοῦϊοη ΒΘ 8 0 Ὀ8 ῬΥΘΒουν θα νεΥῪ ΤΘΡΊΪΑΥΪΥ ἴῃ ὑπ Ν.Τ, Ἡυύπον ἀσρθρ ὑπ 6 

ῬΓΟΡΔΌΠΙὺν οὗ ἃ οογγθούϊοπ ἔξομῃ {116 860. ὅο ὕπ6 σϑη., Ὀαῦ 10 τηδὺ Ὁ6 οοπβι ἀδγθα 

ἀου θυ] νυ ΠϑΌΠ Ὺ ὈγΘ ΒΟΥ ΌΘΥΒ ΚῈΓΘ 50 ΚΟΘΗΪΥ αἰΐῖνα ὕο {Π6 ργθνδιϊϊηο οοἰ πο θη 68 

οὗ ὑπ6 Ν, Τ'. ἴῃ ὑΠπ15 τϑβρθοῦ νυ οἸαββιοα] ΟὝΘ ΘΚ ἃ5. ἤο πᾶν πδάβ ὕπ6 σἤδησα 

ἔγοτη ὑΠ6 ᾿ῃ06111010]6. φοσιβαῦννο, ὙΥΙΠΘΡ (().. ὃ 24. 1, Ρ. 147) οἰδθϑα δἃ5. 5'πη1]18τ' 

νἱο]  ῖοτ5 οἵ 0Π8 ΟΥ̓ ΑἸΠΔΥΥ τιι]8, ΓΟ ἢ πη ἷν. 50, ν]]. 30, Δοῦβ νἱϊ. τό : ὉΠ6 ἢγϑὺ δηὰ 

ΒΘΟΟΠΑ ΡαββαρῸΒ πᾶν ἴδ ΟΥ1608] Βαρρουῦ ἴοὸγ ὑπ6 δοο., ὑπ6 ὑμπίγᾷ Πονγαν ον 

ΒΟΔΡΌΘΙΥ δὴν. Ὅο Πᾶνϑ γθνυθυβθα ὕπθη {πΠ6 γϑδϊπο' οἵ δ. 1 δπα 2 οἢ {Π6 ργδ- 

Ῥοπάθγδμοθ οὗ θχύθυ πὶ δαῦπουῖῦν, αὖ ποὺ τυ! Ὁ ἔα} οομἤ6ποθ. 

νΘΙΒ8. ὕΠ15 ΒΌΓΘΙΥ οαπποῦ θ6 {πΠ86 οᾶ86 

(886 νγϑγ. 6, ἃπὰ οοτηρ. [758ἰθυὶ, ζολν. 

1. 2. 45) Ῥ- 310), 5011] γγϑ βθθηῦ βοιπα 

ἴο τηδυῖς ἴῃ ὑγδηβαύϊου. ὑμ8 αἰβδυθηῦ 

ΘΟ]]οοα οι οὗ ὑπ6 νου. 

5. οὐκ ἐξ ἔργων] “ποΐ ὃν αὐογῖ,᾽ 

ἢ. 6. ἴῃ ΘΟΠΒΘαθη06. Οἵ ΨΟΥΚΒ; 566 

πούθϑ οὐν (ταΐ. 1ῖ. 16, θυ 6 ἐπ|5. δά 

ΟὔΠΘΙ τ1583 οὗ ἐκ ἃγ6 σοιηραῦθα δ πα 1η- 

γοϑυραίθα, ΤῊ πορϑίϊνθ 18 δι ρῃδϊς, 

δια, ἃ8. ΒΘΠΡῸΙ ΟὔΒΟΥ ΕΒ, γθίευβ ὅο {Π6 

ΨΒΟ]6 βθηΐθποθ ; οὔτε ἐποιήσαμεν ἔργα 

δικαιοσύνης, οὔτε ἐσώθημεν ἐκ τούτων, 

ἀλλὰ τὸ πᾶν ἡ αὐγαθότης αὐτοῦ ἐποίησε, 

ΤΠΘΟΡΗῃ. Τὴ σου κθ γ᾽ {πυ Π6Υ ἀ6- 

Πη6α 8ἃ8 τὰ ἐν δικαιοσύνῃ, νγοΥ 5. ἀοη6 

ἴῃ ἃ ΒΡ. 6 ΟΥ δ᾽ θηγθηῦ οὗ δικαιοσύνη, ἴῃ 

{π6 βύαίθ οἵ ἃ δίκαιος ; ΘοΙηρ. ὙΥ]ΠΘΡ, 

Ον. ὃ. 48. ἃ, Ῥ. 348. 

ἐποιήσαμεν ἡμεῖς] “ὁ αἰϊά." ἡμεῖς 
ΘιηΡΒαῦϊο ; [Π6 Ῥγοόποιη Ρϑΐπρ δά δά 

ἴο τηδῖζο ἐπ οοπύταβδῦ ἢ τὸ αὐτοῦ 

ἔλεος 501}1 τηοῦθ οἰθδν διη 4 ἔογοῖ 016, Τη 

ὑπ ΤΟΠΠοννὶπρ' οἴδιιβθ κατὰ ἀδπούεβ ὑΠ6 

1ηα!τθοὺ γθᾶβοι ὑπαῦ ἃ ἀρΥθοιηθηῦ νυ ὺ ἢ 

ὃ ΠΟΥ Βυροθδὺβ δα ἸΏ ΟΪΥ6Β, Ξε " 'π 

ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ “απῷ οϑῦ τη Ἰβθυῖοουῦ- 

αἰᾶ, Ῥτιύα. ἤοην. 11. 4, 0]. 1. Ρ. 99; 

80 Αοὐβ 11, 17, κατὰ ἄγνοιαν, τ Ῥού. 1. 

2, κατὰ τὸ...ἔλεος, οοτηρ. ῬΆᾺ]]. 11. 3, 

5868 ΥΊΠΘΡ, 6Ἴ. ὃ 40. ἃ, Ρ. 358. ΤῊ 

ὑγδυιβιθΐοπ ἔγοτη. ὑπ6 ὑϑρ δι τηθϑΪηρ' 

ΟΥ̓ {Π6΄ “τηο616]᾽ ἴο ὑπεαῦ οἵἨ {Π6 “Θουγθθ 

οὗ Ὁπ]η985 ἴῃ δοοογτάδηοθ νυ ἱνἢ 1 ᾽ 15 Βαῖ- 

ΠΟΙΘΗΟΥ ΘαϑῪ δ ηα ᾿η[6]Π0 1018 ; ΘΟΙΏΡ. 

ῬὮΠ]. ἢ. 23 (που κατὶ, ἐρίθειαν δβύαπα 5 

ἴῃ ἃ Εἰπα οὗἨἁ ρΡδ18116 150} ὕο ὑῃ 6 ἀφίϊνα 

τῇ ταπεινοφροσύνῃ), ἀπ 5011] τηοτα α6- 

ΠΗΣΘΙΥ Αὐτίαμ, «ἴθι. τ. 99. (οἰ θα Ὀγ 

ὙΠ 6γ), κατ᾽ ἔχθος τὸ Πόρου μᾶλλον ἢ 

φιλίᾳ τῇ Αλεξανδρου : 566 4150 Βεγη- 

Βαγάγ, ϑυγηίαχ, ν. 2ο. ", Ρ. 24οϑ. Ἠύυ- 

π8Ρ οὐ 1 οί. 1. 2 ἀγᾶνγβ ἃ Ἂἰϊβύϊηο- 

ὑϊοπ θθύνγθβθῃ {Π15 886 οἵ κατὰ δπᾶ ἐξ, 

Ῥαῦ ἃ θᾶ16 ΤΟΙ ΘΙ ὈΓΆΠΟΘ Οὗ ὑΠ6 ῬΥΙΠΠΔΓῪ 

τηθϑηηθ 5. ΟΥ̓ 0Π6 ὑνο Ρσθρρ., ογψίῃ 

(πη πηθα]αὐθ) δηα ηιοαοῖ, νν1}} γθπάθυ 5 ἢ 

αἸβυ πούϊομΒ αἰ πηοβῦ 56]1{-ΘυἹ θη. 

ἔσωσεν ἡμάς] “.176 βαυοα τι8,᾿᾽ “Ραΐ τι 
Ἰηὖο 8 βύαὐθ οἵ βαϊνδύϊοη," “Ἡ διηϊηομᾶ : 

866 68ρ. 1 Ῥοῦ. 11. 21, δα οοτηρ. Ταγ- 

Ἰογ, Ζῖγε οΓ ΟἿν. τ. ὃ 9, Τ]]βο. 1. 20. 

Τὴ {π|8 ᾿πηρονύαπῦ ἀορτηδύϊοα! βύαῦθ- 

τηθηῦ ΤΩΔΠΥ͂ ΔρΡραγθηὺ αἰ Που] 165. ν}1}}} 

ΘΟΤΩΡ]ΘύοΙΥ δ ἶβ}} 1ἴ νγ8 σθ θη ΡῈ (1) 

Ὁῃδῦ πὸ τηθηθϊοπ 18. Π6Γ6 τηδάθ οὗ ὑπ6 

Βα ]θούῦϊν Θομ Ἰ οη85. ΟΝ. ἡϊαη 8 5146 

(διὰ πίστεως, ἘΡΗ. 11. 8, οΘογαρ. 1 Ῥοῦ. 
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ἀνακαινώσεως Ἱ]νεύματος ᾿Αγίου, οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς 6 

ἰ. 4.}, Ὀθοδι88 ὑπ6 οὈ]θοῦ οὗ {π6 ψ Πο]8 

Ῥᾶββαρβ 18 ὕο βῃῃδποθ ὑΠ|6 ἀοβου! θύοι. 

οὗἉὨ {Π βανυίηρ' τηΘ ΡΥ οὗ (ὐοα, 566 ΝΥ 188- 
ἴηρ. ὁ ἰο0.; (2) ὑπαῦὺ δῦ Ῥδὰ] Βρθδκδβ οἵ 

Ῥαρύϊβυῃ οἡ ὕμ8 βιῃρροβιυϊοη ὑπαῦ 1Ὁ νγὰϑ 

ΤῸ ΤΊΘΥ6 ΟὈΒουγϑηο6, υὺ ὑπαῦ 1ὖ ψγὰβ ἃ 

ΒΔοΡ τη θηῦ ἴῃ Ὁ ΏΙΟΙ 811] ὑπὰὺ ν88 1ῃ- 

Ὑγ ῬΤΟΡΘΥΙ͂Υ ἃ πα ΘΟμρ]οὕθ Υ Θοοοτα- 

Ῥϑηϊθα 411 ὑπῶῦ νγὰϑ ουὐθνγαγα : ἢ6 ὑΠ5 

ΟΠ 58, ἴῃ Π6 ἔμ]]οϑὺ βθηβθ οἵ {Π6 

ψοσ5, ὑπαῦ 1 τννὰβ ἃ λοῦτρον παλινγε- 

νεσίας, ἃ5 Βα Πδα 4130 βα]4, (4]. 1. 27, 

ὑμπαῦ ἃ5 ΤΔΠΥ ἃ5 ΓΘ Ὀδρύϊσθα ἰηΐο 

ΟἸγιϑὺ Χριστὸν ἐνεδύσαντο, ἀΘβηϊ 6] ν 

Ῥαὺ Ηϊ οπ, δηὐθγθα 1πΐο νἱῦδ] τιηῖοῃ 

ἢ Ἡῖτη,---ῶΝθ Ὀ]65584 βύαθθ, νυν ΒΙΟ ἢ ἃ 5 

10 ἸΏγΟΙνεα ΓΟ ἰββίο οὗ βἴη5, ἃπά ἃ 

οθυύαίη {1016, ἔοΣ {Ππ6 {πη Ὀθῖμρ,, ὕο Γθ- 

ΒΌΤΥΘΟὗΙΟ ὡηα βα] ναύϊομ, 50, 1 δια θὰ 

ἴῃ, τηοδῦ Βύγο υ ἰθδαβ ἴο ἤμ8] σωτηρία ; 

8686 Νϑδπάογ, δίαρίζηρ, Ν' οἸΪ. τ. Ρ. 405 

(Βο πη), πα 6β8ρ. ὑπ6 Ὀτγιθῖ Ὀαὰὺ τηοβὺ 

ῬΘΙΒΡΙ ΟΟι15 ΥΒΠΙΔΤ.5. οἵ ΥΥ αὔθυ]., δ᾽ι- 

οἵα)". ν1ι. 3, Ν᾽ ΟἹ]. 1Υ. Ρ. 578 (οοιῃρ. 10. 

ΙΧ. 3, Ρ- 645), σοι ραγθα ψ τ} {116 ἔᾺ]16Γ 

βιαϊθιηθηΐβ οἵ ΤΆ ον, {106 ὁ} ΟἼ". τ. 

9, ΄80. ΝΙ. 14.846. Οπ {Π8 πιβαπίηρ' οὗ 

σώζω, σογηρᾶτθ (10 οααὐ!οη) ΟὝ θη, 

αγαηνην. Ρ. 318, θαῦ οὔδβθγνθ ὑπδαῦ “ἰο 

ΘΙΠΌΓδΔΟΘ ὕΠ8 Ο5ρΡ61᾽ (ἑἐώ. Ρ. 317) [8115 

5ῃοτῦ οἵ {Ππ| Ρ]αἴη ἃ πα ῬΡΓΟΡΘΓ τηθϑηΐπρ' 

οἵ σώζειν (“ Βαϊ ν ατὰ ἴϑοθγθ ᾿), συμ] ο ἢ ονθπ 

ψἹ ἢ τοῦ, ὕο ργθϑθηῦ {ϊπη6 ο8 ἢ ΠΘΥΘΡ 

ΠΉΡΙΥ 1685 ὑμδη “ο ΡΙδοθ ἴῃ ἃ βύαϊθ οἵ 

βοϊναύϊοι ;᾿ ΘοΙΡ. Βανουϊάσθ, (λυ ο, 

Οαΐ. αα. 4, πὰ πούαθ8 οὐ ἤρῆ. 11. 8. 

διὰ λουτροῦ παλινγ.] “ὁν πιεαη8 οΓ {6 
ων)" ΟΓ γεγοηον αὐΐοην,᾽ “ ῬΘΥ ἑαυαο)" μην 

Τρ ΠΡ ΠΟ 15,᾽ δ αἶΐσ,, ΟἸΔΙΌμ. ; {Ππ6 

λουτρ. παλινγ. 15 ὕΠ6 “οδιιδῶ ἠϊοίαη δ᾽ 

οἵ ὉΠ6 βϑνῖηρ' ρσυδοθ οἵ ΟΠ γιϑῦ, 10 15. “ἃ 

πιθαη8 ὙΨΏΘΓΘΌΥ͂ νγ8 γθοθῖν ὕπ8 Β81η6, 

δα ἃ ΡῬΙθᾶρθ ἴο δβϑαγθ τ ὑπογθοῦ: 

“Ρδγύδτμη ἃ (Πτβῦο β] αὔϑπι Βαρϊϑιητβ 

πΟἷ5 οὐβίσηδῦ,, δ᾽ν. [655 ὕΠπδπ {ΠῚ5 

οδπποῦ 06 βαϊα ὈΥ ΔΗ οα μα] ᾿Ἰμθυρυθ- 

ἴθ᾽. ΤῈ σϑηῆ. παλινγ. ΔΡΡΥ. Τηδυκ8 

ὑπ6 αὐὐυι ας ΟΥ ᾿ΠΒΘ ρα 0186 δοσοιηρᾶ- 

τἰμηθηΐβ οἵ ὑπ6 λουτρόν, ὑπιι5. [Δ]]Π1ηρ; 

ππᾶον ὑπ 6 φΘηθιᾺ] μθδα οἵ {Π| }οδ868- 

δυο σ6ῃ., ΘΟΠΘ ΘΙ]. ϑγηΐ, ὃ τό. 3, Ρ. 

115: ἴον δχχ. ἴῃ ὉΠ8 Ν. Τ', οὗ {π15 βουῦ 

οὗ σβϑῃ. οὗ “ΠῚ ΤΘθγΘΠΟΘ,᾽ 5868 650. 

{16 οσοΠ]θοὐϊοη ἴῃ μον, 6Ὑ. ὃ 30. 2. β, 

Ρ- τόφρ. Α5 ἴον δηγ (θχθρϑύϊοδ ΠΥ οοπ- 

ΒΙ ἀ6Υ6 4) πὰ ἄτη: 551016 αὐθθιιρὺβ (ΔΙ ΌυΠ., 

8.1.) ἕο Ἔχ ρ]ϑῖῃ αν {86 Ρ]αΐπ ἤονοθ ἃπά 

ζουϊοαϊ, τηθϑπῖπρ' οὗ λουτρόν (566. ποΐθ8 

οι ρῆ.. ν. 26), 1ἴῦ τηδὺ 6. Θποιρἢ ἴο 

ΒΥ ἷπ {π6 ψγου 8. οὗ ἩΟΟΚΘΓ οἷν {1118 

Βα θ]θοῦ, ὑπῶῦ “ΠΟΤ ἃ ᾿ἰῦθγα] οοπδύγαο- 

τϊοη 11 ϑὐαπα, ὑπ6 ἔαυυποϑῦ Ττοτα Π6 

Ἰούνθι 15 Θοσητη ον ὑπ νγουβῦ,᾽ Μοὶ. οί. 

Υ. 59. 2; 888 Φ0Ππ 111. 5, ὑπ6 τϑῆϊ. ἴῃ 

γ ἰθιϊαπα, γον δ, Νο]. τν. Ρ. 428, 

δα οομηρ. ὑπ ἔα! Θοτητηθπῦβ οἵ Ηοΐ- 

τη, [ΠΠ6188. τ. ΤΠ]: 11- ' 253 88:; 

δια ϑολγίζεῦ. τι. 2, Ρ. 17ζ0848. Οη 

{1π6 ὑτὰθ τηθϑηΐηρ' οὗ παλινγενεσία (ὅυΥ. 

..4..}} «εἴ» Ἰγλαΐο [Ραγύτβ αὶ 

οδὺ 468 ρυϊποῖρῖο, 48 πόνο]; οὐκ ἐπεσκεύ- 
ασεν ἡμᾶς ἀλλ᾽ ἄνωθεν κατεσκεύασεν, 

ΟΠ νυ 8.), 8588. π6 8016 ὑγθαύῦϊβθ οῃ ὑ818 

ἰαχῦὺ Ὁγ δγδύθυϊδηά, Ἰονῖ8, ΝΟ]. τν. 

Ῥ. 427 84., ἃ ὑγχϑοῦ νυ ῖο ἢ, ὑποὰρῆ οχ- 

Τϑπαϊπρ' ΟὨΪν ὕο ὑμ!γν ρᾶρθβ, Ὑν1}}} ὈΘ 

ουπὰ ἰο ᾿ποῖθάθ ἃπα ἤο βιρθιβθθ 

ταῦθ! {ποὺ ᾿δὰ5. θη τυ ϊδύθη. οα {185 

Β ] θοῦ : ΒΘύΠ6]] ον ἤεργεη. (64. 4) δὰ 

{Π6 νϑῦὺ ροοα πούθ οὗ ον ἀβυνουῃ τη 

ἰοΟ. Ὑυδ αδὸ 6 ργοβύδ]γΥ οοπβυ θά. 

καὶ ἀνακαιν. κιτ.λ.1 “απὰ γοποιυΐης ο 
ἐπ6 Ποίμ ϑρύνε,, ὁ. 6. “ὍὌΥ ὑπ ἨοΙ͂ν 

ΒΡ τῦ,᾽ 06 βθοοπα ρθη. Ὀθίηρ ὑπαῦ οὗ 

ἐλι6 αγετυί, τὰοτθ ἀθἤΠ πη ΘΙ ΘΧρυβββοᾶ 

Ῥγ ΒΕ ΕῸ, 4]., ἀνακαιν. διὰ πν. ἁγ.» 

ΟἸδγοῖη. (᾿Ττϑηον. Ῥ6Γ δ. βδῃπούμμ ᾽), 

δα βοιὴθ Ταῦ ΒῈ. : ΘοΙηΡρ. πούθβ οὔ 

ρῆ. ἵν. 23. ὍΤΠ6 οοπβίγαούϊοι οἵ ὕΠ6 

Πυϑῦ ρθη, νακαιν. ῖ5. Βοιπονν μᾶῦ ἀουθύ- 
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πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, ἵνα 7 πλ η ρ ρος ἡμῶν, 

1]. Τῦ ΤηΔ 0 ὉΘ Τοραγ 64 οἰὑπ6  (α) 88 

ἀδρεπάθηῦ ὁπ ὑμ8 ργθοθαϊηρ' δια, 85 ἴῃ 

ΞΥΓ., ογοσηθ (“ῬΡῈῚ τοπονδύϊοι τη ἢ), 

81. ; 566 «[08π 111. 5, 84 οοτηρ. ΒΙαπῦ, 

“Ζοοί, οα Ῥω». Ῥυγϊοβί, Ῥ. 56; οὐ (Ὁ) ἃ 8 

ἀδρβθηάθηῦ οη λουτροῦ, Υ αἱ]ρ'., ΟἸΔτΟΠῚ,, 

Οορύ., Ατηλ., ΖΠ.- ΡΙαὐ, 

ὙΒΙΘΝ. τορθαῦ ὑπ6 Ῥγθρ. Ὀθίονθ ἀνα- 

καιν.; 566 ΝΥ αἰθυ]απα, ἤεγει. Υ ο]. 1ν. 

Ῥ- 428, γο γῆν πούϊοθϑ ἃπα τϑ- 

ΤηογῈ5. ὑμ8 οδή]βθούϊοῃυ (οοιηρ. ἊΑ1]}) 

Τουιπαθα ὁπ ὑπ6 ἱποίπιβῖνθ οπδυδοῦθυ 

ὑμπαῦ ψ1} ὑππὰ5 6 δβϑβϑιριιθα ὕο Ῥαρίβιη. 

Οπ {π8 ψΠΟΙ]6 ὑπ6 Ἰαθυου βθθιὴβ τηοϑῦ 

Β1ῺΡ16 ἃ βαυϊϑίδούονυ : ἀνακαιν. κιτ.Ὰ. 

τησδῦ ποῦ ΒΟΥΘΥΘΙ Ὀ8 ΘΟΠΒΙἀοΓΘα ἃ85 

ΤΩΊΘΓΘΙΥ ΟΧραπαύοσυ οἱ παλινγενεσίας 

(Ὀς ΥΥ., Ἠαὐμενῦ), θαὺ 85. ου- οναϊηαῦθ 

μὴ 10, παλινγ. δα ἀνακαιν. (ΟΠΙΥ͂ 

ΠδτΘ ἃπα Ἔοπι. χὶϊ. 2) “"Ὀθῖπρ' ΠΘΔΡΙΥ 

8116 ἴῃ δηα δπα τι86, οὗ οπϑ δὰ {ῃ6 

ΒΆΤΩΘ. ΟΥοἾΠ8], οὔδθη οοϊπρ' ὑοΘ ΘΟ ΒΟΥ, 

δα Ρογίθουνο οἵ βοῇ οὔμου,᾿ ΟΥ̓ αὔϑι- 

1.πα, ἴ 0. Ρ. 428; 5880 ἘΓΟΙπΙΔ πη, 

ΘΟ νι. τι. 2, Ρ. 171. ΤΠπ6 οχϑοῦ 

θῖν] τϑϊαύϊομ παλινγ. 84 ἀνακαιν. 

οδηποῦ 6 ὙΘΓΥ ΟΘΙ ΑΙ Π]Υ͂ ΟΤ' ὙΘΙῪ 60Π- 

Βάθηυν ἀεβῆποά. ὙΠῸ σθπ. 15. τηοϑῦ 

ῬΓΟΌΦΌΙΥ 81 ΟὈβοιΓθα ρθη. οἵ {Π8 ἐοη- 

ἐογυΐ, τϑρυθβθηθπο ὑπαὰῦ Ὑ ΒΟ. {16 

θποη6 οὗ 

λουτρὸν ἴπνοίναϑ, ΘΟΙΉΡΙ 565, ὈΓΙΏΡΒ 

σὶρ 10, πα οὗ νυ μα 1ὖ 15 ὕπ6 οὐ αἰ πανῪ 

Δα ὩρΡοϊπίοθα οχύθγπδὶ νΘ ἢ 1016 ; ΘΟΤΠρ. 

ἍΜ 1. 4, βάπτισμα μετανοίας (΄ ΜΒΙΟΙ 

ῬΙη5 ἴο τβρ.᾽), γυ ῖο, σΥΔΙΉ Δ ΌΙΟΔΠΥ 

ΟΠ ἀογθά, 15. δοηνειυμαξ 5ἰταῖαν, δπα 

ἴον δβχχ, οὐ ὑπεβθ ΟὈΒΟΌΤΘΙ 1565 οὐ {Π6 

581}., 566 ΥΊΠΟΙ, Ο6Ὑ. ὃ 30. 2, Ρ. 1ύϑ, 

τόρ. ΤΠ6 αἰδύϊιπούϊοι. Ὀθύνγθεη Π θρο- 

πϑγδῦϊοη δῃα Βδηονδύϊου. (ρυ βοῦν θα 

ἴῃ ΟἿΤ ϑβϑυνίοθ οἵ Οὐομπῆντηδίϊο), ἴῃ 

τοϑρθοῦ οἵ (α) {π6 “ οδαϑα ΘΠ οΙ θη 8.,᾽ (0) 

ἀαταύϊοη, δα (6) ΤΘΟΌΡΓΘΠΟΘ,---[ἢγθ6 

᾿τυρουύαπῦ ὑμθο]ορΊοα] οὐ ον ἐΐωρ, 15 

ΠΟΥΉΘΙΘ ΤΠΟΤΘ ῬΘΙΒΡΙΟΟυ ΙΒ Ὺ βὐδύθα 

ὑπᾶπ ὈΥ ἴοι]. 1, 6. Ρ. 436 ; ΘοΙηρ. 

πούεβ οὐν ἔρῆ.. ἵν. 23, πα ὕπθγα ΟΌΒΘυν 8 

6Π6 ἴοσοθ οἵ ὑπ8 ἔθβηβθθ. μΆΒΌΥ, ἴῸ ἃ 

ΘΟΙΩΡΔβοη θούνγθθῃ " τορθηθγαῦῖο ᾿ πὰ 

“Ομ Θ βίο, 866 ΒΙρνατά, Ζορηιαίίί, 

8.454) ΝΟ]. π΄. Ρ. 357: 
6. οὔ] 5.11. Πνεύματος ἁγίου; ποῦ 

τ ἔθσυϊηρ' ἴο λουτροῦ ((ὐδἷν.), οΥ ἀοραπά- 

δηὐ οἢ. ἃη οτηϊ 64 ργβρ. (Η δου ἀθῃγ.), 

Ῥαῦ, Θοσοτα σ᾽ ὅο {πθ τιϑὰ8] στ α]6 οἵ δὖ- 

ὑγδούϊομ, οὐ ὑΠ6 σβϑῃ. ἱπιτηθαταύθὶν ᾿γθ- 

οϑαϊηρ: οὐ μόνον γὰρ δι᾿ αὐτοῦ ἀνέπλα- 
σεν, ἀλλὰ καὶ δαψιλῷς τούτου μετέδω- 

κεν, ΤΈΘΟΡΗ. ἐξέχεεν] 
“Ῥροιιγοα ουἱέ,, “δΠεα,, “ποη ἀἸοῖῦ αεαϊέ 

566 εὐιμαϊέ, ΟοΥη. ἃ Τι8ρ. ; ἴῃ 5: τ αν 

Τοΐθγθμοθ ἰο {π6 ἩοΙν ὥρ ιν, Α οὐδ 1]. 

17, 18,32. Το ἄοο5. ποὺ ΠΟΘΨΕΥ 

ΔΡΡΘΩΡ ἴο "8 Π6ΥΘ ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΘ] ΓΘίΘΓ ΘΠ Ο8 

ἴο {π86 Ῥρϑηζθοοβίαὶ δῆ αβίοη (Ο]5}.), ποτ 

ἴο ὑπ σοτπιπ απϊοδύϊοη. ὕο {π6 ΟΠ ατοῖ 

αὖὺ Ιαγοθ (ϑ0., οοτηρ. 1)6 Ν).), Ὀαύ, ἃ5 

8. ὕἤβηβθ δπα οοηΐθχῦ (γ8ῦ, 7) 5661 

Τϑῦ ΠΟΙ ὕο 1ΠΊΡ]γ, ο 1π ΠΝ] 188 ἴῃ ὈΔρ- 

ΤῈ6 ποχῦ οἴδυβο ροϊηΐβ οὖ 

ὑβγοιρἢ συ Ποϑ 6. τη θα !ϑῦϊοι ὕΠ15 Ὀ]6βΒθα 

οἴ αβίοη 15 θθϑυύονϑα, 

{151ὴ. 

διὰ Τησ. Χρ. 15 ποῦ ἴο "6 βδβραγαίβα, 

85 1η ἡ7ι{|, (ττοδῦ., 7,αοἤνηλι., ὈΥ ἃ. ΘΟΥΆ ΤΊ δι 

ἔγοτα ὑπ6 οἴδιιβθ ἐξέχεεν κ. τ. Χ., μαῦ 

σοππθοίθα ο]Οβ ον ΜΊῸῈ 1: 1{{Π6 σου 5 

6 τϑίεσγθα ὑο ἔσωσεν, ὕμοσθ ψ1}} Β6 

ποῦ ΟἸ]Υ ἃ 5]1σ 8} ὑδιύοϊορυ ἔσωσεν... 

διὰ τοῦ σωτῆρος, Ὀπὺ ὑπΠ6 ιν Κυνδγ Π6 88 

οὗ ὑπο οἰδιιβθθ γῦ διαὶ ΘΔ 0} ἀδρεπά- 

δηῦ οἡ {Π6 βϑτηθ γεσῦ. ΤΠὺ5 ὑπθη {Π6 

ὙΠ0]6 15. ἀββου θα 85 ὕπ6 σους οἵ ἐπ 

ῬΙΘββθα Τυηϊγ. Τὴ6 ΒΑΙΠΘΙ βᾶγα8 

5 Ὁ. {π6 πιραϊατη οἵ {π6 ουδνδγα 

Ἰᾶνϑι ΜΠ]. ΘΟΠΘΥ 58 ὕΠ6 ἰηνναγα οΥδ 66 

οὗ {Ὁμ6 ΤἜρΟΠθυ  ηρ ὉΠ ΤΘΠΘΥΙΠρ, 

ΘΡιστῦ; ὉΠ ΘρινΡῦ ἀσϑΐη 15 σοποηβαΐβα 

ἴο 5, γϑῶ, Ῥουγϑα οὖ ΡΠ ἀδ ΠΗ ]Υ ΟΠ 

8, ΟὨΪν ὑΒτοθο ἢ 0ῃ6 τπουῖθ ΟἹ «Γ 6515 

ΟἸεϊϑῦ. ὅο ὑπ ΠΔΟΠΟΥ 15 ον σωτήρ, 

πα ὑπ6 ϑὅομ οὐν σωτήρ, Ραῦ ἴῃ ἀἸΠ8- 

τϑηῦ γα; “Ῥαῦθι ποβύγεο ΒΘ] αὐ15 Ῥτῖ- 
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δικαιωθέντες τὴ εκεινου γχαριτι κληρονόμοι γενηθῶμεν 

κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. 
ΘΔ 16 ἰο ΤΊ8]η- 
ἰαῖη βοοα ψΟΥΚΒ ; ἀνοϊα 
1416 ααθϑύϊοηβ, δα 5ΏπῈ 
8... ΟὈβύϊηδίθ Πϑυθύϊο. 

τῆτ5 ποίου, ΟΠ γβύτιθ νοσοὸ ορὶοχ οὖ 

ααδδὶ δυυϊοχ,᾿ “ πβύϊπ]δη]. 

7. ἵνα κιτ.λ.] Ἰλεβίσῃ οὗ 0Π6 Τῆοτθ 

τοιηοίθ ἔσωσεν (1)6 ὙὟΥ.), ποὺ οὗ {π6 

ΠΘΆΓΕΥ ἐξέχεεν (ὙΥ̓ΊΘπΙηρ.., Α1.). ΤῈῸ 

Ἰαύθον οοπβύγούϊομ 15 [αἰτ]ν ἀθίθπβ! 16, 
Ῥαῦ ΔΡΡΥ. ποῦ 50 51Π10]8 οἵ" Βα :βίδοίονυ. 

ἹῬΠΟΌΡΉ ΒΟΙῚ6. ῬΙΟΠΉΪΠΒΠΟΘ 15 οἴνθῃ ὕο 

ἐξέχεεν, Ὀοΐῃ ὈΥ {πμ6 δάν. πλουσίως, 

δα ὈΥ ὑπ6 ἀεβῆπίηρ σγοσαὰβ διὰ Ἴησ. 

Χρ., γοῦ ὑπ6 ψῃο01]6 οομὐθχῦ 566 }}5 ἴο 

ΤηΔΙς ἔσωσεν 88. ὕπ8 γοΥῸ οἢ ὙΠΟ 

ὑμ86 ἢπδὶ]ὶ οἴδιβ ἄθρθηβ. 8 “618 

ΟΠ66 ἴῃ ἃ ΒΟΡ6Ι685 δη4 Ἰοϑὺ βύδαξθ, θυὺ 

Ὑγ6 Ὑ7616 ΤΘβοιθα ΤΡΌτη 1ὖ ὈΥ ὑπ φιλαν- 

θρωπία οἵ (οὐ, γγο ποῦ πηθγοὶν βανϑα 

5 ἴτοτῃ ᾧπ6 δουλεία οἵ 51η, Ὀαὺ 8550- 

οἰαίθα πιὰ Ὁ ὑπ6 σγϑοΐοιιβ ΡΌΓΡΟΒΘ 

Ὁπῶῦ ψγ 5ῃου!α Ὀβθοοιηθ κληρονόμοι οὗ 

δὔβγπαι 116. δικαιωθέντες] 

“7ιδέϊοο,, ἴθ ὑπ86 τιϑτ8] ἃπα τῆογθ 

βύγιοῦ πο] ΟοΊοα] Β6η58; ποὺ πον ν ΟΣ 

8.8. ἸΤῚ Ι ΤΏ ̓  ΟὨΪΥ ἃ ΤΊ 6Γ6 Οὐὐνναγα ΠΟΙ- 

᾿τηραὐαθοη οἵ 515, Ὀαῦ ἃ5 ἱπνοϊνίηρ' ἃ 

“ἀγα δα !οπθιη δὐαύτιβ,, ἂπ δοοθρύδποθ 

Ἰπῦο ΠΟῪ ὈΓΙΨΙ]ΘΡῈΒ ἃΠα δη Θη]ογγηθηῦ 

οὗ {π6 Ὀεποῆίβ ὑπογθοῖ, νΥαὐϑυ!. «Ἱιδίζ,. 

ο]. γΙ. Ρ. 5: ἰπ ὕπ8 ψουάβ οὗ {16 

ΒΆΤη6 ΓΘ Υ, ἡ 7α501Ποαύϊου. οαπηοῦ Ὁ6 

οοπορίνθα υἱυ]ιοαῦ 5οπ]θ σους οἵ {Π6 

ρισιῦ 1ἢ ΘΟΠ ουΥΪπρ' ἃ. {1016 ὅο βαῖνδ- 

ἼΠΟΤΣ οὖν Ρ- ὕ- ἐκείνου ηιαν 

ῬὈ8 τϑίβυγϑα ἴο ὑπ Ἤν ϑρισιὺ (ὙΥ165- 

ἴπ0.), Ὀαῦ 8. ΔΡΡΥ͂. ΤῇοΥ0 ΟΟΥΤΘΟΙΪΥ 
τοίοσυτοα ἰο αοά ὕπο Βαύμου, Τηὸ 

ἬΟΙν ϑρίσιὺ 15 ἀπαουύθα]ν {Π8 εἠοϊογυέ 

(1 Οογ. νἱ. 11), ἃ5. ΟἿ Του 5. {Π6 

ηυογἸέογου!8 οδλιβ8 οἵ ΟὟΤ 1501 Ποδύϊοι ; 

{ῃ86 τ86ὸ ΠΟΥΘΥΘΙ οὗὐἠἨ {6 ΘΧΡΥΘβΒΊ0 

χάρις, ὙΥΠ10 ἢ) ἴῃ τϑΐθσθποθ ἴο δικαιοσύνη 
δια δικαιόω 566Π15 Δἰπηοδῦ τΘΟΌΪΔΥΪΥ 

οοπηθοίθα 1 π6 ρηϊποίραϊ οτ86, 

ὑπ6 Ταύμοσ (οι. 111. 24), δἃπά 105 

Α - ’ Ἁ Ἂ 7 

Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων ὃ 

βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φρον-- 

δΔΡΡραγθηῦ τϑύγοβρθοῦνθ τϑίθγθποθ ἴο ἐξ 

ἔργων, ΨΕΙ. 5, ΤΟΠοΥ5. ὕΠ6 Ἰαύνθν ἴῃ- 

ΦΘΓΡΥ. τηπο ἢ) ΤΠΟΤΘ ῬΓΟΌΔΌΪΘ; ΘΟΙΏΡ. 

ὙΥ αὐευ]. σιϑίς, ΝΟ]. νι. Ρ. 9. Τ6 

Ῥύοπ. ἐκείνου 5665 ὕο πῶνθ θθθῖ α5θα 

ἴο Ῥργβοῖπβ ᾧ τϑΐίθβγθμοθ ἰο ᾿[ησοῦ Χρ. 

νΠΙΟὮ 50 ᾿τητηθαϊδίθ!ν ργθοθίεϑ. 

κατ᾽ ἐλπίδα] “ὧν γεϑρεοί ο' λορε, 

« αὐοογαίης ἐο ἤορο,᾽ “ΒΘ Πα τὴ ΒΡΘΠῚ,᾿ 

ψ]ο., ΟἸάτοτη., Βύτοὶγ ποῦ “ἐλγοιι γῆ, 

Πορβ,᾿ ΟὐμΥΡ.;---ῶἃ πθθ 1685. ν]οϊαύϊοπ 

οὗ {π6 αϑ88] ἴογοθ οὗ ὑπ6 ργερ. ΤΠ658 

ὙΟΓΩΒ. ΤΠΔΥ Ὀ6 οοππροίθα τ] ἑωῆς 

αἰωνίου ((ὐταν, Μαῦμ., ΑἸ, ; ΟΡ. 

οἷ. 1. 2), Ραὺ δ5. κληρονόμοι, ὃι ὕθγπι 

ποῦ ἴπ ΔΠΥ͂ ΜᾺΥ ΘΙ ποϊἀαἰθα Ὀγ ἃ ἴοτθ- 

σοΐηρ οοηΐθχῦ (45 15. ὕπ6 οδβ88 ἴῃ δ]. 

ΟΥΠΕΥ ῬδδθαρῈ 5. ΠΘΥΘ 1ὑ βύθπ 15 8]ΟΠ6) 

νου ὑπ5 6 οἴ συ ΠΟΙ]ν ἰδβοϊαῦθα, Ὁ 

, ΒΘΘΠῚΒ ΤΠΟΥ6 ὨδύσΓ8] ὕο τϑρατα ὑπο ἃ5 

ἃ γοϑυσιοὐϊνθ δα ϊθΐοπ ἴο {π6 Ἰαύδει 

του ᾶ5,---καθὼς ἠλπίσαμεν, οὕτως ἀπο- 

λαύσομεν, ΟἾΓΡΥ5.; 50, ΨΕΡΥ͂ αἸΒυϊ ΠΟΥ], 

ΤΉΘΟΡΗ. ἔῃ ἰοθ. ΤΠι6 κληρονομία ζωῆς 

αἴων. 15 ΤΘ ΔἸ Υ Ταύατθ (οοταρ. Ἑοτη. ν]]]. 

24, ὙΒετΘ ἐλπίδι ἰἴ5. ργοθαδίψ ἃ ἀδῦ. 

πυροὶ, 5686 δ γον ὅη ἴο0.), ὑπο. ρυθ- 

Βϑηὺ ἴῃ τεβρθοὺ οἵ πορθ; εἰ γὰρ οὕτως 

ἀπεγνωσμένους, ὡς ἄνωθεν γεννηθῆναι, 

ὡς χάριτι σωθῆναι, ὡς μηδὲν ἔχοντας 

[Οοα. (010.1 ἀγαθόν, ἔσωσε, πολλῷ 

μᾶλλον ἐν τῷ μέλλοντι τοῦτο ἐργάσε- 

ται, ΟἸγ5. ΤῊ τϑιηδυῖς οἵ 1)6 ὙΥ. ὉΠπαῦ 

ΞΘ. Ῥδα] 4065 ποῦ 6΄βθύν 8 γ6 ΒΡΘΟΙ ΠΟ Δ] Ὁ 

Ἰοῖπ κληρον. οὐ θύϑῃ ἐλπὶς (θχοθρῦ ἴπι 

6π|5 ἘΠρ.) ψῖῦ ζωὴ αἰών. 15 ὕτιιθ, Ὀαὺ 

οδ ἢ ΒΟΔΡΟΘΙΥ Ὀ6 οοπδἀουθα οὗ πιομηθηῦ, 

8,8. 5 5 11 Ὁ πδ] οοοι5. ΒΘη  Ἰ πηΘ 1 δ 

(οοταρ. ἘΡΙ. 1. 18, τ ΤΠ655. ν. 8) οδῃ 

ῬῈ δαδαοσθα υιὐπουῦ αΠΠΠΟα]Υ ; ΘΟΙΩΡ. 

Ὑ ΊΘΒ6Ι6Υ ἦη ἰοο. 
8, Πιστὸς ὁ λόγος] “7 .αὐ]ι γι 8 

ἐ]ι6 δαγίηγ,, ἴὰ θα ρμδῦϊο τοίθυθηοθ ἴὸ 

Ι 
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τίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες 

Θεῴ. 

ψΠαὺ μπὰ8 ὈΘΘη βϑουθα ἴῃ ὑπ6 ργεοεσα- 

ἔπ) Ὑογ8. 4--7 (ὕο π6 Ἰαδὺ οἵ ψ]ο ἢ 

ΥΘΙΒΘΒ. ὑΠῸῪ ἃΓῸ Π6Ι6, δη ἤ6ΓΘ ΟὨ]Υ, 

7οἸπ66 ἴῃ δὲ), πα ὕο {Π6 ᾿τηρονίαπῦ ἀοο- 

ὑγῖη85. ὕΠΘΥ ἰηγοῖνθ; ἐπειδὴ περὶ μελ- 

λόντων διαλεχθῇ καὶ οὔπω παρόντων, 

ἐπήγαγε τὸ ἀξιόπιστον, ΟἸτγ8. Οἡ {815 

Τογτητ]α 566 πούβϑ οὐ τ 7Ίηι. '. τ5. 

περὶ τούτων...διαβεβ.1 “ἡναῤο ἀϑδουογα- 

ἐΐογν, ΘΟ" 06) υη) ἐδι656. ἐδιΐηι)8 ;" ποὺ “πως 

ΔΒΒΘΥΘΓΆΓο,᾿ ΒοΖῷ, Αὐὑίῃ., Τ)6 γοὐίο, 

Ὀαύ, ἃ5 ἴῃ τ ΤΊπη, 1. 7 (ΣΉ ΘΓΒ 566 πΟίοΒ), 

“(6 ᾿ΐδ [“ ποῖ 468 τϑριιβ ἔγίν δ, Βθηρ.] 

ΔΙΠντηᾶγθ,᾿ ΟἸΔΓΟΙη., οπμδηρθα ἴον {Π6 

ΟΥΒΘ ἴῃ Ὑ Ὁ]ρ΄. ὑο “ ΘΟΠΗ 81 :᾿ ΘΟΙΏρ. 

ΠΟΙ ῖ. ͵ ύυί8, Ὁ. 127 (84. 4). ΤῈ6 

οδ]θοῦ ὡπὰ ᾿ηὐθηῦ οὗ ὑΠ8 ογάϑυ 'β οἴ γβη 

ἴῃ {π|6 [Ὁ]]ο νυ ]η σ᾽ ΟἸδιιδ6. 

φροντίζωσιν] “ὁ6 σαγοζι ;᾿ ἅπ. λεγόμ. 

ἴῃ 88 Ν, Τ' ; ἔργον καὶ σπούδασμα δι- 

ἡνεκὲς ἔχωσι, ΤΠΘΟΡῃ. “Ὑ]ῦ 605 5ύι- 

αἰατη βατιπι ΟΌΤΆτηατι8. ἢπὸ ΔΡΡ]ΐΘαΓΘ, 

οὖ νἱἀθύυ Αροβῦ. ααπτη ἰοῦ φροντ. 

Θἰθσδηΐθυ ἈΠ] 16γ6 δὰ ἰπθπ68. ΘΟΓΌΠῚ 

ΘΟΠ ΘΠ] αὔϊοπθβ, αἱ βη6 ἕσαοῦα οὐ οχ- 

νᾶ νἱύδτα ΡΕ]Π]οβορμαηύαν," αν. ΤῈΘ 

ΘΟΠΒυΡ Οὐ 08 οἵ ῴροντ. ἃ] ἐκῴροντ. 

Ὁ. 6 πούϊοθα Ὀγ ΤΠοτδ5 ΜΙ. Ρ. 280 (6ά. 
Βδιη.). 

καλῶν ἔργων] “φοο( τ007}}5 ; ποῦ τη6Γ6- 

Ιγ νἱῦἢ Τϑίθγθποθ ἴο νου 5 οὗὨ ΤηΒΓΟΥ͂ 

(ΟΒγγ5.), θαῦ φϑπ ΓΑ ΠῪ ἃ πα ΘοΙηρτο- 

Πιθηβίνειν, Τὴ τθοῦγγθηο6 οὗ ὑπ|5 ὁχ- 

ῬΓΘβΒΙοη. ἴῃ ὑπ Ῥαβῦ. Ερρ. (νι. 14, 

ΟἿΣ ΤΙ 7.) ΠῚ ΒΊΠΙΤΗΣ τς ΙΘΣ 25, Υἶν Τ8. 

566 1 ΤΊ. 111. 1, ἃ Πα] ΘΟΙΏΡ. 1 ΤΊ. 1]. 

10, 2 ΤΊτη. 11. 21, ΤΊῦ. 111. 1) ΠΒὰ5 Ῥβθῃ. 

οἵὔθηῃ ποὐϊορα ; 811 ὑπῶῦ ἡθθα 6 βαϊὰ 

15, ὕπᾶῦ ὑπ6 παύυτθ οὐ ὕΠπθ θυ σοὺ Βα Θοη- 

ἀθπχηθα ἴῃ ὉΠ686 Ἐρρ. νγἂβ βχϑοῦϊυ 510} 

ἃ 5. Τα 8 ὑπ τοιθθγαίϊοη οἵ βο ἢ ἃ 

ΘΟ] Πα, Τῦ γγἂβ ποῦ ὕο Ὀ6 ὃ Πο]]ονν, 

ΒΡΘοίοιβ, {861 ἃβοθύϊο, ἃμα βύθυ!]θ 

ΟΠΙβυϊδηϊῦγ, θα οπθ ὑπῶῦ βῃονϑα 1ὑ- 

561} 1ῃ ουὐννατα ΔΟύΟΠ5 ; Οὐ. ὟΥ ἰ65- 

““Μ Ρ 1.9 Α Ἁ 3 ὔ “ 9 ᾽; - 

ταῦτα ἐστιν καλα καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις 

ἴηρ. δ μοὶ, 8. 4, ΝΝοαπαᾶθι, Φίαγέζι, 

γ0]. 1. Ρ: 343 (Βο[η). 

προΐστασθαι] “0 δε 7ογιυαγα ἔμ, ἰο 
Σ, " 

Ῥγαοέϊδε,᾽ Ἔγτ. πουλί ισννς [ΟΡΘ ΤΊ, 

[Δ66γ6]; 50 προΐστ. τέχνης, ἴδῃ. ΧΠΙΝ 

612, 8688 Βοϑῦ ἃ. Ῥαΐπα, Ζ6.. 5. ν. ΝοἹ. 

11. Ρ. 1122. ΤΊ] ὑτδηβ]ὐϊοη οὗ σ α]ρ.; 

ΟἸδγοῖι., ἃ]., “ῬΟμἾβ ΟΡΘυΙθτι8 ῬΥΈΘ 6558, 

Τ Δ Ϊκο5. δ. ΘΠ ἀθδγοι ὕο τούδϊῃ. ὑπ6 

ῬΥΪΠΔΓῪ τηθδηϊηρ οὗ ὑπ γϑῦῦ, θυῦ ποῦ 

Β0ΘΟΘΒΒΓΠΠΥ ποῖ ἸαἸοτηδύϊοα}]} Υ. «Γπ501- 

ὩΪΔΗΪ ΟΟΙΏΡΔΡῈΒ. “ ργδ θοῦτιθ ΔΠΠΟΠΣΒ ;᾽ 

Ἰύϑυϊαβ δ ορύβ ὕΠ6 ο]055, “ὑπ δ πὶ ΟΡ6- 

ῬΌΠη Θχϑούουθθ οὖ Ῥγεϑίθουὶ :᾿ ῬυΙοεΘαΒ5 

(ἃΡ. ῬΟΙΙ ϑ'γη.) Ῥδγαρ γᾶβθβ ΟΥ̓ ἥγεμό- 

νας εἵἴναι ; 4111 411. ΑἸ] 0π18 Πονγθυ οι 

ΒΘΘΙῚΒ. ΒΟΉ ΠΥ Τοτοθα ; ὑπ6 ποτὰ ἃρ- 

ῬΘᾶγ5. ΘΠΟΒΘ ἢ ἴο Τηϑυ]ς ἃ “)᾽οηιρέ 56αἴιι- 

ἰοιι5 αὐὐθηύϊοι ὅο (οοτηρ. ῬΟΙΥΌ. 7ύδέ, 

ΥΙ. 34. 3, προΐστανται χρείας), Ἀπ ρΡΥδο- 

ὑϊοθ οὗ φοοα νγουϊκβ,᾽ Ὀαῦ, ἃ5. ὑπ8 δχχ. 

δ ποθα ἈΡΡΘΔ ὕο Βῇ ον", ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἴπ- 

γον 5. ΔΠΥ ἔαγῦμον 146ῳ οἵ “θ6η6 ἃρϑιη- 

ἄο ργωοεάογε,, Ῥδζα, 81.: 586 {π6 πα- 

ΤΏΘΡΟΙΙ5 ΘΧχ. απούθα Ὁγ Κυρῖο, Οὗβ8. 

ὙΟΪ. τι. 381, Τοθϑπον, Οὐδ. Ρ. 430. 

οἱ πεπιστ. Θεῷ] “ἐλον αὐο ἤανο δοἰἱουοα 

σοα,---Οοα, ποῦ ρϑυμπᾶρ5 συ πουῦ βοῖηθ 

δἰϊγἠιἐ ΘΥα Ρ ΒΔ 515; “πο αἰχὶ απὶ οσα πη 

ΒΟΡΜΪΠθ5. 564 αὶ ογθάπης 1)80,᾽ ε16- 

ΤΌΘ. ΓΠΘ. ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη 18. ΟΘΡδΙ]Υ 

ποῦ ο Ὀ6 Πιηηϊ66] ἴο {16 (ἀϑηθ1]16 ΟἸτι8- 

ἰἴἰδη5 (Δ δοκ), Ραὺ ᾿ποῖπα 65 811 τ ηο ὈῪ 

Οοα᾽ 5 σγδοθ πᾷ Ὀθθη 16] ἴο θη θγῶοθ 

ἨΙΪ5. λόγον πὰ διδασκαλίαν (ἢ. 1. 3, 

ἴι, το), 1)6 ὟΥ͂., Ὑγιθϑίηρ. Οἡ {Π6 οοη- 

Βὑγπ οὐ η5 οἵ πίστις ἃπα πιστεύω, 566 

ποίθϑ οὔ α 7 ἴηι. 1. τό. 

ταῦτα] “ 7λ686 ἐἤιίγι 5, 5611. {π6586. ἴη- 

βύγ αοῦοη5, ὑΠ15 ργδοῦϊοαὶ ὑθδοῃΐηρ' 

(811), ἴο νυ μῖοῖ 6π6 μωραὶ ζητήσεις ἴῃ 

{8 ποχὺ Υϑυῦϑθ [ΌΤΙ ἃ ΒΠΔΥΡ πα οἶθδν 

οοηὐγαθῦ, ΥΙΘΒΙΠΡῸΙ τϑίθγβ ὑπ6. ῥτο- 

ποῖ ἴο καλὰ ἔργα ; ὕΠ15 ΠΟΘ ΘΓ, αν 6 ἢ 
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ΑΝ 3 ᾿ Α ’ Ἢ 94 Α [, 

μωρας δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας και ερεις καὶ μαχας 9 
.» ᾿ τς 4 , 

νομικὰς περιΐϊστασο" εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ ματαῖιοί- 
ε χ " κ , ᾿ ὃ ’ 

Αὐρετικὸν ἀνθρωπον μετὰ μιὰν Και εὐτερᾶν νουθεσίαν 1Ο 

το. μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν] ὃο Ποῦ. “ἴῃ ΑΟἸΚΤΝ; τη58.; α]ρ,, 

81. ; τῆϑην ΟὟ. δηᾶ Τιαῦ. ΕῊ (Ογίοοῦ., ϑομοῖς, Παοίιην., Πιίδ., Α}., Ἰγονγαϑιυ.). 

ΤῊ σθαι ΐησ δἀορίθα Ργ 71 δολ., μίαν νουθεσίαν καὶ δευτέραν, αιἱπ ΠΕ ΕῸ (Ὀαὐ καὶ 

δύο Τ᾽"; ΟἸαγομι., Οορύ. : ἢ δευτέρα ΒῸ) ; ΟἸάτοιι., ϑδϑηρθιτη., Οορῦ., ὅτ. - ῬΏΠ] ; 

ΟἸτγ5., ΤΠπθοά. (1); 1μα0. ΠῈ,, Ὁποιρη ἔδίεγ βαρρογίθα, (068 ποῦ ΒΘθτὴ 80 β818- 

ἐδούονυυ ; ὑγϑ βου ὉΘΓΒ. ἈΡΡΘδ: ὕο Πᾶνθ ἴδε]ῦ ἃ αἸ ΠΟΥ ἀθουῦ ὑΠ6 οοξθ ππῖομ οὗ 

μίαν δια δευτέραν, δι ο παν ἱπύτοάποθα ἴῃ ΘΟΠΒΘα 6 Π08 γαυ]αὐϊοη5 ἴῃ ὕΠ6 

ἰοχύ. 

1 1ὖ ὁβοῶροβ ὑδαςοϊοσυ, ἄοοβ ποὺ θατα}- 

Ιγ ψγ6}} τη πὐδϊη ὑΠ6 δη ] Π 65815 ὕο ὑπ 6 

τη ΘϑηΪηρ ΠΘΙΘ ϑΒΒΙσ 6 ἰὼ ζητήσεις. 

Τα ὑ1|ὸ ΤΟ] πρ νου 5 καλὰ (“ σοοῖ’ 
}Ε1" 86, ΟΡΡ. ο μάταιοι, ν61. 9) ἴοΥΠΙΒ 

9Π8 ργϑαϊοαύϊομ, καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀν- 

θρώποις δοῦπον; ΟΟΙηΡ. ποίθϑ ΟὟ 1 

Ζγην. ἴϊ. 3. 

9. ἵητήσεις] “ ψιιοδέϊονι5. (0, ὁοπΐνο- 
1678}}} 5 ΘΧΘΟΙΥ 51 1 ΤΊ. 1. 4, ΨΉΘΓΘ 

566 πούεβ. [Ι͂π ὑπ Ἰαϊθυ. ρᾶβϑαρθ [)68 

γν. μοῦ δββρ!: 8 ὕΠ6 τηθϑπΐηρ ὁ Θὐγοὶ- 

ὑἰσ]κοι θη, πὰ γοῦ ἴῃ 5. πούθ ὁ {π6 

Ῥαββαρθ δορίβ ὕπΠ6 ρυθϑθηῦ πηθϑηΐη 

“Βὐγοιγαρσθιη, ̓  -- ἃ 56] -οοῃ τ Ἰοὐϊοη 

ὈΥ πὸ πιθᾶη8 αϑι8] ἴῃ ὑπαῦ οάγοία] 

Θομητηθηθαῦον, ΤΠ|6 ψογὰ ἰ᾿ πϑοά Ὀγ 

δὺ δὰ] ΟὨΪΥ ἴῃ ὑπ6 Ῥαβίογαὶ Ερρ., τ 

ΠῚ ΠΡ 1. ἢ; 2 11: π|ῖ 12353:- ὁπ, 

γενεαλογίας, 5686 πούίθ5 οὐ 1 7Ἴηυ. 1. 4; 

ὙΠ ΘΓΘ ὉΠ 6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟὴ 15. ἰηγεοβίϊραοά : 

10 15 Π6Γθ δϑβοοϊαύθ ψὶῦ ἢ ἕητ. ἃ5. ΡΓῸ- 

ῬΔΌΪΥ πιϑεκῖηρ ὑπ ᾿θδάϊπο βαθ]θοῦ 

δ π 4 ὉΠ 6116 οἵἨ {Π688 σοπύγτονθγβδιαι α15- 

ΟἸΙΒΒΊΟΠ8. ἔρεις καὶ μάχ. νομ.] 
“ϑέγγε5, απα σοπίογ ον αὐοιιέ ἐλ ἰαιν,᾽ 

16 ὍΠ6 γ68}}05 οἵ ὑπι688 [00115}} πε απ- 

ΡΓδού]08] ααθβύϊομϑ: 566 τ ΤΊμη. νἱ, 4; 

2. ΤΊ. 11. 22. ΤΠ 84]. νομικαὶ 15 ποῦ 

ὧο Ὀ6 τείθυσθα ἰο Ῥούῃ βυθβίδηϊ νεβ 

(Η ογάθητν.), θαῦ Ομ]Ὺ ὕο {Π6 Ἰαὐίου ; {116 

μάχ. νομ. ὑγϑ8 8 ἃ Βρθοῖδὶ ἀπ ρσθνδ1]]πρ; 

ἔουτι οὗ {116 ἔρεις, 7ι8ῦ 5. ὕΠ6 γενεαλ, 

ψγ6 16 οὗ ὑπ6 ἑητήσεις (ὙΥ̓Ἰοππρ'.). ΤῊς 

σοπύθηςο0η5. ΡΟΥΠΔΡΒ. ὑπγηθά οη {Π68 

ΔΌΛΟΥ πα ἀρρ]οαἰΐοπ οὗ βοπιθ οἵ 

{Ππ6 Ῥγϑοθρὺβ ἴῃ [Π6 ἰδνν ; Θομρ. 1 ΤΊΠ]. 

"ο ἀϊο περιΐστασο] “ νοΐ, 

σο οιἱέ ὁ ἐπ6 σαν ο7,) “ἀδνῖθα,᾽ Ν αἱ... 

ΟἸΔΑΓοπη. ; 566 ποίθβ οὔ 2 7Τέην. 1ϊ. τύ, 

0Π6 ΟὨΪΥ Οὔ 6. Ῥᾶβθαρθ γΠογο ὑπ μον 

ΟΟΟΙΓ5 1η 15 ρυθβθηῦ ΌΤΙ. 

μάταιοι] “σαΐνν,᾽ ἴτοτη υμ] ἢ πούμϊηρ; 

ΟΥ̓ ἔσθ γϑ]ὰ8 τϑβαϊίβ, ἴῃ οΡΡ. ἰο καλά, 

γε. 8. Μάταιος 15 Π6Ι6 ἈΠα «δ Πη65 1. 

“0, ἃ5 ἴῃ Αὐὐὶο ατϑεὶς, οὗ ὕνσο ἰθυμαϊπδ- 

(10η8 ; {Π6 ἴδηι. ΟσΟΙΓΒ 1 ΟὟΓ, ΧΥ. 17, 

ι Ῥοῦ, 1. 18, Οἡ {16 αἰδιϊπούϊομ Ὀ6- 

ὑγθθῃ κένος (οομπίθηΐβ,--- ἀἃ5 δ μα]ὺ- 

1056) δηά μάταιος (τ 6501 {8, --΄ 45 Εἰ- 

[ο0]01056᾽) 5606 ΜΙ υϑ οὐ 1 (7. χν. 17: 

ΤΙθίμηϑηπ (ϑγηοη.. Τ. Ρ. 173) ΘΟΙΉΡΔΙ 65 

ὕΠοτὴ ν ἢ {Πη6 Τιας. “Ἰπδη δ᾽ δη4 “ νἃ- 

Πτι5.᾿ 
το. ΑΑἱρετικὸν ἀνθρωπον] ““" λ6- 

γοξίοσαΐ πιαη,᾽ “ὦ πιά εὐὐιο οσατιϑοί, αὐυὶ- 

δίοηδ.,᾿ “αυϊδαυϊθ βαδ ργούθυνιᾶ πη]ὐὰ- 

ὅθι θοοϊθβϑίβ δυγαμηριύ,, αν. ΤῈΘ 

εχδοὺῦ πιθϑηϊηρ ποθ’ 6 οὗ {π|5 ψογὰ (ἃ 

ἅπ. λεγόμ. ἴῃ Ν. 1.) τοθὺ ποῦ ΡῈ ἀ6- 

ἀαοθα ἔτομὰ {Π6 τιϑᾶσα οἵ ἰαύθυ νυ ἴθ 8, 

Ραὺῦ ΒΙΠΡΙΥ ἴνοιη ὑπΠ6 ΑΡοβί]θ᾽ 5 τ1ι88 

οὗ Ὁπ6 βαρβῦ. ἴτοιὴ γΒ]Ὸ ἢ} ἰῦ 15. 46- 

τἰνϑά. Τῇ} ὕθυτῃ αἱρέσεις ἰ5 ἑοπιπὰ (ποῦ 

“ρἔοη,, Ηπαΐπου, θὰ0) ὑνῖθθ ἱπ δῦ 

Ῥδα]5 Ἐρρ.;--᾿ἰ οτ. χὶ. 10, μου 1ῦ 

ἀδπούθϑ ρ}ῇ. βοτηθῦμιηρ' ΠΟΤῈ. ἀρυγᾶ- 

γαύθα ὑπδη σχίσματα, “ ἀἰδβθηβίοηβ. οὗ 

ἃ ΠΟΤΘ τηαύαγοα οπαγδούθτ᾽ (ς πα] τὴ 

Βοῃίβιη πὸ Δα υδηὰ 510] οομβηρὶῦ 

ΒΡ 
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“- “ΔᾺΝ ΦΨ ϑ9ῳ, ς - Α 6 
11 παραιτοῦ, εἰὐωὼς ὁτι ἐξέστραπται ο τοιοῦτος και ἀμαρ- 

’ ΝῚ 9 ’ 

σανει ὧν αὐτοκατάακριτος. 

ἘΦΟΥ ΒΙ τη,᾽ «6 Γοτη6), πα Οδΐ. ν. 20, 

ΠΏ 6.6 1 15 Θηαπηογαύθα αἰδοσ διχοστα- 

σίαι. Τὰ τΘΙ ΠΟΥ οδ86 ΠΟΥΘΥΟΥ (065 

ὑῃ8 νγοσα βθϑυηὴ ὅο χη Ϊν ΒΡ ΘΟ ΠΥ “0Π6 

ΟΡΘἢ Θβρουῦϑαὶ οἴδην ζιριααπιοηίωί ουτου ἢ 

(86 τῆοτθ ἀθῆηϊθθ θοοΐθϑ. τηθϑηϊηρ᾽; 

ΘοΙηΡ. Οὐίροι οὐ Τὶ. Ν᾽ ΟἹ]. τν. Ρ. 695, 

εα. Βεπβά,, ὙΥ αἴϑι]. 2)οοί. 9.5} Τγίη. ἢ. 

1γ. 0]. 1π|. Ρ. 641), Ὀπὺ τηογ6 φϑηθ- 

ΤΑΙΥ “αἰνΊΒΊΟΙΙ5 ἴπὶ ΟΠ ΌΤΟΙ τηδὐξθυβ,᾽ Ρο8- 

510]Υ οὗ ἃ βοτηθυνῃαῦ τηοὐγϑα Κη, τὰς 

φιλονεικίας λέγει, ΓΠΘο΄. ον 1 (0᾽". ἰ. 6.. 

866 ϑδυϊοον, 7 }68αι,". 5. ν. 1. 3, ΝοΪ. 1. 

Ῥ. 12οὃ. Τθιβ ὑπεη αἱρετικὸς ἄνθρ. 

Ὑ}11 Πθγα ὍΘ οπ6 ΨῈΟ οἵνϑϑ Υἴ58 ἴο 5 ἢ 

αἰνιβίοπβ ὈΥ͂ ΘΥΙΌΠΘΟΙΙΒ. ὑθδοῃίηρ, ποῦ 

ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΥ οἵ ὦ ΤΠππἀδηηθηύδ}]ν Ππούθγο- 

ἀοχ παύασγθ, Ὀαὺ οἵ {π6 ᾿εἰὶπα 78ὺ ἀ6- 

ΒΟΥΙ 66, ΘΓ, 9; σοτηρ. Οἢ. ἱ. 14. Τῇ νγϑ 

δαορὺ ὑπ|5. ΔΡΡΥ. ἴδϊτ' δ:π6 ΥΘΒΟΠ 8 ]6 

Ἰηὐεγρυθίδίϊομ, ὑπ6 οὐ]εούϊομβ οὗ ἢ) ὙΥ. 

δια οὔποθ, Του π θα οἡ ἐπ Ἰδύθι πὰ 

ΤΉΟΓΘ Βρθοῖδ] τηθϑη]η05 οἵ αἵρεσις πα 

αἱρετικός, ΜΜΠΟ]]ν [811 ὅο {πΠ6 στοιηά. 

μετὰ μίαν κιτ.λ.] “αἼέογ" οπια αν ὦ 8ε- 

οοπα, [τρναναϊζλη.}] ααἰηνογίϊοη, ;᾿ ΓΕ Ιὺτι5 

ἴ5 ποῦ ἴο οοπίθηα, Π6 ἰβ ΟΕΪΥ ἴο τι86 ψγοὺυ- 

θεσία, τῷ ὑπαὺ [21] Π6 15 ὕπθη ἴο πᾶνθ 

πούμϊηρ' [αν πον ὕο ἀο νυ ὑΠ6 ΟΠ που. 

Οη ἐπ6 αἰδυϊπούϊοη θθύνγθθη νουθεσία 

((υε Εὺ σεγδὶβ) πα παιδεία (απ 

Ἐΐ )67'" ραπα8᾽.), 5686 πούβϑ οὐν ἤρῆ. νὶ. 

4; δα οἡ π8 886 οὗ εἷς ἴο! πρῶτος, 

Π6γα δβϑβοοϊαὐθα ψῖἢ δεύτερος, δια σοΠ- 

ΒΘΟ ΘΗ 1655 Ῥ ΘΟ Α. Δ ηα Ἡ ΘΟταϊβύϊο 

πδὴ ΏΘΗ 8]0Π6, 85 ἴῃ Μδθῃ. Χχυ 1. 1, 

ΜΥὶς χνὶ. 2, 81].,) 566 ὙΥ μου, 6. ὃ 37. 

ΤΡ 222. παραιτοῦ] “δλύι,᾽ 

Ἐτρ Ν]Δοὴ [βαθάπο [6 ἃ] 53:1.» 

« ἀονϊθα,᾿ ΚΝ α]ρ., ΟἸΔΓΟΠ,. : ΠΟΤ ΘΙ α6- 

Βῖπ8 ; Ἰαύβθσθι Ϊἄνγοβ,᾿ ΒΘ ρ', : 566 πού 

οι Τζην. ἵν. 7. ΤΠοΓα 15. πούμϊηρ ἢ 

ὉΠ15 οὐ ὑμ6 δϑβοοϊαύθα υγουϑ συ Β1Ο ἢ. ἴδ- 

ΨΟΙΓΒ ΔΏΥ αἰφἤηϊίο τοΐθυθηοθ ἴο γοϑηιαΐ 

ΘΧΟΟΙΠΠ  ΠΠΣοδ ΙΗ, Ξε ἔκβαλλε, Υ αἰσ]ηρἃ, 

(6 γέεί. ϑγγν. 111. 1. 10, Ῥ- 756), γγχο 

ΘΟΙΡΑΓΕΒ ὑπ6 νουθεσία ἴο {Π6 “ΘΟΙΤΘΡ- 

ὕ1ο᾽ ΟΥ “ΘΧοοχωταηϊοαύϊο ρτϊναύα᾽ οὗἉ 

ὑπ6 ὅονβ; βῖπι. ΤΆΣ]οΥ, Δ Ρίβο. 8. 15. 
ΓΠ15. ΒουΘν ΟῚ 15. ᾿τηρουύϊπο ᾿πΐο ἃ σ6- 

ὩΘΙΆ] Ὑγοτα ἃ Βρθοῖαὶ πχθϑμῖηο, 5 νγ9 

οογύδιηἶν ἤνθ 510) ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῊΒ ἃ5 πα- 

ραιτεῖσθαι τὴν γυναῖκα (τ Θρτι 1818), ΡΊαὖ, 

Αρορλίῃ. Δού ΔΑ, ἀπ δνυθὴ ἀπωθεῖσθαι 

καὶ τῆς οἰκίας παραιτεῖσθαι, Τπιοῖϊδηι, 

Αναϊΐο. ὃ τὸ, γ8 Ῥθυ Δ Ρ5 1πΠ8 0 580 ὙΥΙ ἢ 

Ὑν αὐἰουϊαπα (Ζοοἰ. οΥ Τυΐη. ἢ. τν. ΝΟ]. 

117. Ρ. 466) ὑπεῦ παραιτοῦ “ἐηυρίϊ658 πὰ 

678 ἃ σοτητηδπα ὅο δχοϊπθ {ποτ :᾿ 

Ῥαὺ δύ ῬδᾺ]" 5 Ῥγθν]ου5 τι88 οὗ ὑπΠ6 ψοτά 

ἄοθθ ποῦ ΔΡΡΥ. 7υβϑγ οὐ ἀββουυϊπ 

ὑπαῦ 1 15. Πθγθ [ὈΓΙΠ ὉΠ ἐα 586 : 5886 

πούθϑ ἴῃ 7γαηδί. 

Γ. εἰδώς] “α8 ἐΐοι, ζηοιυεϑέ,᾽ ὉΥ͂ 

ὑπ6 11] βιιοοθθβ οὔ πγ δατηομ 0Π8 ; 

ΤΘΆΒΟΙ ἴον ὑπ6 1π]απούϊοι ἐο Πᾶνα πο- 

ὑπῖπο' ἴο ο νι Ὠΐτη : ὅταν δὲ δῆλος ἢ 

πᾶσι καὶ φανερός, τίνος ἕνεκεν πυκτεύεις 

εἰκῇ; ΟἾγΥ5. ἐξέστραπται] 
ΧΑ 

“78. ρογυογίοα," ΣΟ ΣΔΟ [ῥρογυθῦβι8] 

Ἔγι., 1, “παῦμθ θθθη. ὑπγπθα {πο- 

ΤΟ ῸρὮΪν, Ἰηβ18 οὖ; ΞΟΠ]. οὐ Αὐὶϑύ. 

ΜΝ. 88, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ῥυπουμέ- 

νων ἱματίων καὶ ἐκστρεφομένων᾽" ἐκστρέ- 

ψαι δὲ ἱμάτιον τὸ ἀλλάξαι τὸ πρὸς τὸ 

ἔσω μέρος ἔξω (οἰϊοα Ὀν ὙΥ εἰδύ.): 50 

Ἰοοιύ. Χχχὶϊ. 20, γενέα ἐξεστραμμένη, 

ΗθΡ. ΠΞΞΠΙ ὙΠ. ὙΠ βιυθιρυμθπβα 

ΘΟΙΠ ρου ὑππι8 ἈΡΡΘΔΥΒ ὅο ἀδποίθ ὑπ 8 

Θομηρ  ούθ ἰηνγαγα οοΥγαρύϊοη πα ΡΕΥ- 

ΨΘΙΈΘΙΘ85 ΟἵἨ ἁ οΠδγδοῦθυ ν ΒΙΟ ἢ τητιϑῦ 6 

Ῥγβαϊοαθθα οἵ ΔΠΥ͂ τῆᾶπ ὙΠῸ ΤΘΙΠ Δἴ Π5 

Ῥτοοῦ ἃραϊηδὺ ὑπιοθ- τθρθαίθα δἀπιο- 

αἰδίοθ5. Ῥδαγ, τὖ ἴα ἴο 6 ἔβθασβα 

ΟὨΪΥ ἴο Βιρρογῦ Π15 τη θϑηῖηρ; οὗ αἱρετι- 

κός, τοΐοσβ. ἐξέστρ. ἴο ὕπ6 ουὐνγατα δοῦ 

οἵ ὉΠ6 τηϑῃ, “88 σῸΠΘ ΔΌΨΔΥ ἔγοση 118 :᾿ 
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Οὐτὴθ ἴο 6 δὖ Νίοο- 
ῬΟΙΪΒ ; Ὀυΐηρ Ζθμδᾶβ ἃπα 
ἌΨΡΟΙ]ΟΘ. ΟἿ Ῥγυθύμσοιι 
χητιϑῦ ποὺ 6 πηΓγ1{{{|],, 
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Ὅταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἢ 12 
’ ’ὔ 5; “- ’ τὶ 

ὕχικον, ύδα ΐ ἥ Τ ύχικον, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς 

Νικόπολιν" ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. ζηνᾶν τὸν 19 

015, 85. ὙΥΊΘβίπο. ῬΓΟΡΘΥ]Υ͂ ΤΘΙΏΔΙΪΚ5, 

νου ἃ Τογα πδύτ}]Υ ΡῈ ἀποστρέφε- 

σθαι. αὐτοκατάκριτος] 
“56{7-οοηι]θηιηοκῖ :" ὑπ6 τθῶβοῦ ΠΥ ἢ6 

15 ὅο 6 ον ο Πιμηβο]ῦ ; μ6 πδθ Ὀθ6 

ὙΔΙΠμΘα ὑμνῖοθ ἃπαὰ ΠΟῪ 51η5 δρϑϊηβῦ 

Ππροηὺ, οὐ γὰρ ἔχει εἰπεῖν ὅτι οὐδεὶς εἶπεν, 

οὐδεὶς ἐνουθέτησεν, Οτγ5Β. ΤΠηΘ ἀσρυὰ- 

νϑῦϊησ οἰΓουτηϑύδηοθ 15 ποὺ ὑπαὺ {π6 

τηδη ΘΟΠ θη η5 ΠΙΠ156]} αὐγεοίίη δια 6:- 

»ἰϊοϊί, ἃ.5. ὑπ18 ταϊρηῦ 6 ἃ βύβρ ἰο τϑ- 

οονθγυ, θαὖ ὑπαῦ Π6 σομἀθτηηβ Εἰτηβο] 

ἐπα ύγοοίζη ὃν ἰηυρίλοϊεϊ, ἃ5. δοίϊηρ' 

διραϊτιϑὺ 0Π6 Ἰῶνν οἵ ἈΪΒ5 τηϊπα, πα ἀοΙ Πρ: 

1π Π15 οντῃ ρδυὑοαΔ οα586 Μνμδῦ 1π σ6- 

ΠΟΙ] Π6 ΘΟΠΘΙΠΠΒ ; 5686 Ε8Ρ. δ αἴϑγ- 

πα, Το. ΟΓ γύη. ΟἿ. τν. ΝΌ]. ττι- 

Ῥ. 464, ΠΘΓΘ ὑΠ15 Θχρυθββίοι 15 Γ}}ν 

Ἰηγεβυϊσεῦαα. 

12. Τύχικον] Οπ ΤΎΟΠΙουΒ, ὑΠοτα 

ἐμ Αροβί]β (Ὁ ο]. ἱν. 7) ὕθιτηβ ὁ ἀγα- 

πητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ 

σύνδουλος ἐν Ἰζυρίῳ, 566. ὑπ86 ποίεϑ. οἵ 

2 Τίμν. ἵν. 12, βρῆ. νὶ. 2ι, Τῦ σψουἹὰ 

5661 ποῦ ΡΤ Ό Δ 016 ὑπαῦ οἰὐπον Ατίθ- 

ΤΩΔ5 ΟἹ ΤΠ ΟΠ ΪΟ5. Ὑγ6 16 ᾿π θη θα ἰο ΒὰΡ- 

ῬΙΥ ὑπ ρίδοθ οὗ Τιῦαβ ἴῃ Ογοῦθ ἀυτίπρ' 

1ιῖθ. δῦβθποθ ἢ {π6 Αροβίϊθ, Οἱ 

Αὐὐθσηδϑ πούμ!ηρ' 15 Κπουγη. 

Νικόπολιν] ΤΊΘΓΘ ὑγετθ Βθυϑυὶ Οἰδ] 65 

οἵ {π15 πᾶπιθ, ὁπ6 ἴῃ ΟἸΠ]ΠΙοῖα (ϑύτγαθο, 

ΧΙΥ͂. 676), Δηούπμον ἴῃ ΤΉγασθ ὁπ 0Π6 

τῖνεν Νεβύτβ, ἃ ὑμ|τ ἴῃ ΕΠ ρὶγτβ (ϑύσαθο, 

ΧΙ, 2325), θα Πὺ Ὁ. Αὐραβύτβ δἔθον Π6 

Ῥαύι]6 οὗ Αοὔϊαμα, Τῷῦ 15 βχύγπιθ!υ α- 

βου] ἴο ἀθοϊάθ ψν Β]Οἢ οὗ Π|6586 οἰδ165 15 

Πδτθ ΔΠυὰἀθαὰ το; ϑοηγδάθν (Ρανίιι8, 

0]. 1. Ρ. 118) ἴχθϑ οπ {Π6 ἢγϑῦ ; ὑπ6 

Οστθθκ οοτητηθηὐαθουβ, ὕΠ 6 Βιι θΒου! ρύϊοι 

αὖ ὕπ6 επὰ οἵ {π9 Ἐξ ρ. (ἀπὸ Νικοπ. τῆς 

Μακεδονίας, ὕο ΜὨϊοΐ. οοιηὐτυ 1 ννὰβ 

ΠΘΔΥ, ΟΟΙΏΡ. ΤΠ6οά,), πα ΒΟΙη6 Τη0- 

ἄδτιι ΥΪΘΓΒ, ΟΝ. ὕΠ6 Βαοομα ; ὙΥ̓ΊΘΒΘΙΘΣ 

(Ολγονοῖ. Ὁ. 335) διηᾷ οὔπουβ οα ὑπ 

ὑμινα, ΤΠ βθοομαὰ πα θθα ΤηΔῪ ΒΘΘ 1 

ἴο ΒαρπομῖΖα Ὀούϊαν τι ὑπ6 βοδηὺν 

πούϊο65. οἵ ὑπ6 Ἰαβὺ ἸΟΌΓΠΘΥ ἔγοση Α βῖα 

Μῖμογ ἴο {Π6 ὙΥ̓ εβὺ ἴῃ 2 ΤΊμη. ἵν. [ο 56- 

(Νϑαπᾶθυ, Ῥίαμένι, Νο]. τ. Ὁ. 344, 

ῬοΟΒ), Ὀαὺ 85 ὑπο οἷὐυ ἰπ ἘΡΙσ5. ἃΡ- 

ῬΘΑΙΒ ὕο μᾶνθ Ὀθθπ ἃ ΡὈ͵δοθ οἵ τηθοῇ 

ΤΠΟΤΘ πηρογύδηςοθ, ἃπα ποὺ πἀηδβαῖϊ8.0]6 

δ5. ὃν ΟΘΉ 16 ἴῸΥ ΤΏ ΙΒΒΙΟΠΕΥΎΥ͂ ΟΡΘΓΘΙΙΟΠΒ, 

1ῦ ΤδῪ ῬΕΥΠΆΡ5 6 ΒΒ Πιθα ἃ5 ποῦ 1π|- 

ῬΓΟΡΔΌΙΥ ὑπ ρίδοθ πθῦ δἰϊπθα ἴο : 

5860 ΟὐπΥΡ. δπα Ἡονβ. δύ βαινΐ, ΚΟ]. 

11. Ρ. 572 (6α. 2). κέκρικα] 

“} λανὸ «ἰοἰογηυϊγιοαῖ,, νι ἀθρθηάθπῃῦ 

1Ἰηἴ,, ὦ ἴουτη οἵ σοηβύγπουίοη δορίθα 

δἰβθυσμθιθ Ὀγ δῦ Ῥφα], 1 Οὐγ. γἱ]. 37 

(ρ6υ.), 2 στ. 11. 1 (801.). παρα- 

χειμάσαι] “ἐο εὐἱηίε)" ;" Τ)οτλοβίῃ. αὐύυ. 

ῬλοΥην. Ρ. 909, παραχειμάζοντι ἐκεῖ, 

10. Τίοηψϑ8. Ῥ. 1202, ῬΟΙΥΌ. “ΤΠ ἰδέ. τι. 

6.4.1, 1Π|. 33. 5. 81.: ἴῃ 0815 οοιηρουπά 

ὑπ Ῥγθρ. παρὰ ΒΕΘΙη5 ὕο τηϑιῖς ὕμ6 ἰο- 

οαἰϊέη, οἱ νυ οἷα ἐΠπ6 δούϊομ νγ88 ὅο ῥδῖκθ 

ῬΙδοθ, θοιῆρ. Βοοβῦ ἃ. Ῥαΐτη, ζᾶ. 5. ν. 

1.1, 0]. τι. ἢ. ὅγο. ΤΠοτο ἀο65 ποῦ 

ΔΡΡΘδΙ ἴο Ὀ86 δηνύμϊηρ 1ῃ ὑΠ6 ΘΧΡΙΘ5- 

5100) ἵγοτη ὑγ Β]ο ἢ ἃ Ὠἰβίογιοαὶ ἀθα πούϊοιι 

οδπ Ρ6 βαΐθ! νυ ἄγαν : ῬΟΒΒΙΌ]Υ ὕπΠ6 ψ]π- 

ἴθι τνᾶβ ἀὐαυνηρ ΠΘδγ, πα 0Π6 ΑΡΌΒΙ]Θ 

νᾶ. οἵν ἠυϊ8 σαν (ἐκεῖ, “ποι αἰοϊῦ Πϊο,᾿ 

ῬΘηρ.) ὅο ΝΙΟΘΟΡΟΙ 5. 

13. Ζηνάν] Α πδιηθ ῬΘΠΔΡΒ Θ0Π- 

ὑγϑούβα ἔγομπι ζηνόδωρος : οἵ ὉΠ6 ὈΘΆΤΟΓ 

οἵ 1ὖὺ πούμίηρ 15 Κῆονη. Τῦ ἰ8. ἀουβύ- 

ἔπ] ψπ θύμον ὑπ6 ὑθιτα νομικὸς ἸΤΩΡΙΪΘΒ 

δι δοσαδϊηΐδποθ ὙΠ ὑπ ΤουηδΠ 

(ατοῦ.) οὐ Ἡθῦγον ἰὼν () 6 ὟὟ.). ΤῈΘ 

Ἰαύθϑν 15 Ὅπ6 ορίπῖομ οὗ ΟΠ ΓΥ5.» «[ ΘΤΌΤΩΘ, 

δ ΤἜΘΟΡΗ., δ μα 15. Ῥβυπδρ5 5115] 

{88 το ῦ6 ῬΥΟΡΔΌΙΘ ; οοτηρ. ΜΙ αὐ. χχὶ!. 

35. ΤῊΣ πούϊοοβ οὔ ὃδπ ΔΡΟΟΥΥΡΙΔΙ 

σοῦ αὐὐιϊ θα οα ὑο Ζθηδ8, “6 νἱἰᾶ οὐ 
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Ἁ Α 

νομικὸν καὶ ᾿Απολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν 
9 » , 

14 αὐτοῖς λείπη. 
[ ὼ Α Ἐν , “ 

μανθανέτωσαν δὲ και Οἱ ἡμέτεροι καλων 

Ε .- 9 Ν 9 , ’ [ν ἊΝ 

εργῶν προϊστασθαι εἰς τὰς αναγκαιας χρεέειᾶς, «να μὴ 

3 3» 
ωσιν ακΚαρτοι. 

ὉΝΙ ὦ , ε 3. 5 κ ’ 
ΤΡ σπα(ζονται σε Οἱ ΜμΜΕΤΙ ἐμοὺυ παντες" 

Δου8 ΓΙ, σοτα ραν ΕλΡτῖο. Οὐ. 4000}. 

ΟἹ: τ Ὁ. 851. ᾿Απολλώ] “4οί- 
ἰ08,᾽ 86. ΑΡΟ]]ΟηΐτιΒ [85 πὶ οοάοχ ΒοΖϑ, 

Αοὐβ ΧΙ], 24], ΟΥ᾽ ῬΟΒΒΙΘΙΥ ΑΡο]]ο- 

ἀοτι5,- --ἂη δοααθηῦ (λόγιος, Α οὐδ, ἐ.0., 

5868 ΜΙ6υϑῦ τη) ἰο0.} «ὃν οἵ ΑἸθχδηάσγϊδ, 

Ὑ0611: νουβϑα ἴῃ ὑπ δογιρῦαγοβ, πα ἃ 

ἉΙΒΟΙΡΙ8 οἵ δύ «{οπη {πΠ6 Βαρυϊδύ ; Π6 ννὰβ 

Ἰηϑύγπούθα ἴῃ ΟΠ ΓΙ βυϊαπιῦν θγ Δα υλ] απ 

ῬΥΊΒΌΠΠ]ὦ (Αοὐβ χν , 26), Ρυθϑομθα {Π|8 

Οοϑρθὶ νυἱῦἢ 58] 5106 851 Α ὁπ αῖα πα 

αὖ ΟοΥἰ ἢ, πὰ ἈΡΡΘᾶσβ ἴο πᾶν πιδίη- 

ὑαϊηθα το] ϊοηβ οἵ οἷοβθ 1ὑἸτηδοῦ ν ἢ 

ΤΉΘΓΘ 

ὍΡΡΘΑΓΒ ΠῸ σοοα ὙΘΆΒΟΙ [ῸΓ ΒΠΡΡΟΒΙΠΡ᾽ 

ΔΏΥ οΥΘαῦου αἰ θυθηοθθ θθύνθθη {}|6 

ὑρδομῖηρ' οὗ δῦ Ῥδὰ] Δ Πα Α ῬΡΟ]]οΒ (Ν  δῃ- 

αν, Ῥιωηέζης, Ν' ο]. 1. Ρ. 230 856.» ΒΟΠἢ) 

{πη την 6 Τοίθυ γα ὅο {Π68 τηθῖθ ουὖ- 

γγα γα ΤΙὌττη ἴῃ νγ μοι ὑπαῦ ὑθϑ σ᾽ ν᾽ 5 

Ῥϑυπᾶρ5. οοτητϊηπηϊοαίθα, ἃπαὰ ΨΈ]ΟῈ 

ΘΟΙΊ65. ἔοι ὕΠ6 ὁπ6 8ἃηα ὕπθ. 58Πι10 

Θριῦ Πο διαιρεῖ ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς 

βούλεται (1 ΟὐΥ. χΙϊ. 11) ; 566 ὙΥΊΠΘΥ, 

ΚΥΓΔΒ. Ατῦ. “ΑΡο]]οβ,᾿ ΟΪ. 1. ρ. 68. 

ΔΙΌ ὑπῶῦ Ππὰ5 ὈΘθη τθοθηῦυ δαναηοθά 

οἢ ὅπ αἰ θυθποοβ θθύνθθη δύ Ρααὶ πα 

ΑΡΟΊ]ΟΒ 15 νυν ἀοα θυ] ἃ μα νΘΓῪ ππ- 

ΒΟ] δούογυ. πρόπεμψον] 

“ροπαιιοί,, “7ογιυανγ αὶ ογν ἐϊιοὶγ" 7ουιγγιου," 

νυ ὑπ6 {πτύμθυ 1468, ἃ5 ὑμ8 οοηθοχῦ 

ΒΘΘΙῺΒ. 0 ΤΘααΪγΘ, οἵ ΒῸΡΡΙγιηρ ὑΠ|6ὶν 

ΜΔΙΊΟΙΙΒ. ΠΘΘ65 ; ΘΟΙΏΡ. 3 “08η 6. 

14. οἱ ἡμέτεροι] “οἱ δγείγοη. ἴῃ 
Οτοίβ, ποὺ “ΠΟΒΟΙ οΥαΪηἶβ ΠΟΙΉΪΠ 65 ̓ 

(ΒΖ), 5011. “Αρο]οβ, Τγομίοαβ, οὐ 

8111 α105 τ 1 Πη 5, 51 (0 ἴπ ἸΙΟΟῸ Τ686- 

ἀδθυιηὐ" (Οτοῦ.), ἃ5 ὕΠ15 σου] ἸΠΗΡ]Υ ἃ 

ΘΟΙΏ ΡΤ ΊΒοη. Ὀούννθθη ἔπη ἃηα δῦ Ῥὰα], 

ΘΠ γγοῦ]α ΠΟ] γ9 ἃ πθϑηϊηρ οἵ προΐστ. 

καλ. ἔργ. (“πο γ6 ἀοτηΐ οἰ ΠΟΙ πδη 8}}1- 

δύ Ῥδα], ΘΟΠΡ. 1 Οὐτγ. χν], 12. 

ϑαμαϊαὐοη5 δηα Βοπο- 
αἸουίοη. 

ἀαδπη, τηθ ἰτηϊνδηΐθθ, Αοὐ. χχ. 34. 

Οτοῦ.), Βοσηο νυ μδῦ ΔΙ ὈΙ γᾶν, πα ΠΟΙ] 

αἰβδεθῦ ὑο ὑμᾶὺ ἴῃ νοῦ. 8, ἼΠθ ἡμέ- 

τεροι 1.6 ταῦμποῦ οἱ περὶ σέ (ΤΠ ΈοΡ}".), 

ὑπ καὶ δον σοιηρδυϊηρ ὕμθπι ποῦ 

νἱ ἢ πϑαύμθηβ (Ηοΐπδπη, ϑολγ γι. 

0]. τι. 2, Ῥ- 420) Ὀυὺ ψιὰ Τὰ; 

“]1οῦ {π6886 Ογθίδη ὑγθῦμσθη οἵ οὐγϑ Ὀ8 

ποῦ ὈΔοΙς γα ἴῃ Θο-ορογαύῦϊπρ Υ] ἢ 

{π|6 ἴῃ {π|658 δοὺβ οὗ ἀπύν ἀπὰ ὕυδπθνο- 

16 πο6.᾽ Οη προΐστ. 868 πούξθβ ΟΝ. ΨΕΙ. 8, 

εἰς τὰς ἀναγκ. χρείας} “ευἱέμ, γε γογθη06 

ἐο {16 γιοοο55α).}} τὐαγυδ,᾽ 1.6. ὕο ΒΌΡΡΙΥ 

{πιθπὶ : οοιηρ. ῬΆ]]. ἵν. τύ, εἰς τὴν χρείαν 

μοι ἐπέμψατε. ΤΠ6 40 01016 ἈΡΡΘΆΙΒ ὕο 

τηδυὶς ὑπ6 πόνγη ἃ πα οχ βῦπρ' νγϑηῦϑ. 

ἄκαρποι] “τηνζγεὐζζει," τοῦ 50] ον ἃπὰ 

ΒΡΘοΙΆ]Πν τ] τοΐθγθμοθ ἴο ὑῃ 8 νγϑηὺβ 

οἵ Ὁπ61 ὕθδομοῦβ ( ααϊοσαηαπθ Θυϑηθ8- 

115015. ποη ταὶ ἰβύσανθυηῦ,᾽ «7 αδῦ.}, Ὀαὺ 

αἶδὸ νυ ἢ τούθγθμοθ ὕο ὑΠ6ὶ1 ΟὟ ΠΟΤᾺ] 

βύαῦθ, ὁ. 6. νἱυπουῦ πον ῖηρ ργυϑοῦϊοα! 

Ῥτοοῦβ οὐ {π6ῖτ ΤᾺ} 0 Ὁ φοῖβ οὗ ἰονβ. 

15. οἱ μετ᾽ ἐμοῦ] “ἐλοδ6 «υἱί}, ηϊο,᾿ 
1Π ΤΗΥ͂ ΘΟΙΏΡΔΙΥ, 70 ΓΘ Υ ΠΡ ΟΥ ὩΌΙΑΙ ΠΡ 

ΜῚῸΠ πη; ΘΟΙΊρ. 68]. 1. 2, οἱ σὺν ἐμοί, 

ψ θυ ὑπ6 θὰ οἵ ππΐομ ἴῃ δούϊομ (00- 

ΠΡ 6 Π66), ταύ 6. ὑμ8η πηθγ6 Ἰοοδ] τιπ]0 

(οοθχίβῦθῃ 6), ΒΘΘυη5 ᾿ηὐθη θα ὕο 6 6χ- 

Ῥιδββθα : 586 Καϊΐρσον, ϑργωολί. ὃ 68. 

15. ΤΣ τοὺς φιλοῦντας κ.τ.λ.] 

“ἐδιοεο αὐἶιο οὐ τι8 ἔην ζαϊέ]ν,᾽ ᾿μο56 νηῸ 

Ἰονθ τὴ ἴῃ ὑπὸ 5ρῇθιθ οὗ δ ; ποῦ 

τη ΡῈ ]ν πιστώς καὶ ἀδόλως, ΤΉΘΟΡΗ.;, οΥ' 

διὰ πίστεως, (οιη., Ὀαῦ “η ἔα ἢ,᾽ ἃ 5 

Π6 ΘοΙηπο. ῬΥΪΠοὶρΘ  ΒΙοὴ Ὀουπα 

Φοσθύῦμου πα ΠΔ]]ονγθα ὑΠπ|6 1]. ΘΟΠΉ ΠΟ 

Ἰονθ. τοι ὑΠ6 οοποϊ παϊηρ' νου 5, ἡ 

χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν (0. ἰν. 18), 

ὕΠ6γ6 18 πὸ τϑᾶβοη ἴο ἰηἴου. ὑπαῦ ὑπ8 

ἘΣ ΡΙΒΕ16 ννὰΒ Ἰηἰθια θα ἴοΥ 0Π6 οἰ ΧΟ] ἃ 5 



ἘΓΠῚῚ. τὰ. 15. 

Ε2 κ “ ς ΄“ 9 ’ 

ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. 
’ ς ““ 

παντῶν ὑμῶν. 

0611 ἃβ ΤιύαΒ. Τῷ 15 ΤΏΘΓΘΙῪ 81 1Π0]τ|- 

βῖνϑ Ὀθπϑαϊούϊοι ὑῃδῦ ΘοΟΙρ ΘΠ 6 η 65 [Π6 

ἐπίσκοπος δια ὉΠο056 Θοτητηϊυυθ ὕο ἢ15 

ονουβισηῦ, ΤΊῦα5 ἃ πα 411 ὑπ6 {10} {Ὁ] 1 

Οτοίβ. ᾿Αμὴν (1ἰο6. νεῖ ΞΡ ΕΠ ΕᾺ 

Ἡ ΚΙ ἢ ΠΘΊ6, ἃ5 Ὑ7Χ6}1 88 ἴπ τ ΤΊ. ΥἱἹ. 

21, 2 ΤΊτη. ἵν. 22, 5861ὴ8 ᾧο 06 ἃ 1ηὔθΥ- 

Ῥοϊεύϊομ, ὑπο σ ἢ. ἴῃ 05 οα56 Βαρρογίθα 

ὈΥ 5βύγοηροι δχύθυ δ] θυϊάθηοθ. Τύ 18 

21 

ἡ χάρις μετὰ 

Ὀυδοϊςοίθα Ὀγ “αοΐιηι., πα το]θούθα ὈῪ 

Ογίοοῦ., ϑομοῖς, Τίδοϊι., αὶ ΑΟΌΙΝΙ; 

17; ΟἸάτοιη., Ζ0Π.-ῬῸ].; Η]ογ., Αὐηνβῦ. 

Τὴ {π6 οοπο]βίοη οἵ 811 δὺ Ῥϑι]}5 

ἘΡ. δχοερῦὺ οι. (0Π)|. 2 Π|55. πα 

Απα. οΠ]Υ) ἀπ ΟἷΔ]. (οπι. (; ΒοΘΡῃ., 

Ατηρ Υϑῦ., ΟὨ]Υ}) ὕΠπ6.6 ΔΓ 51101181 γαυϊὰ- 

ὑϊοπ8. Δοοϊάθηὐδὶ οὐ ἰββ1 0) ΒΘΘΠῚΒ 6585 

ῬΥΟΌΦΌΪΘ ὑπ Ἰηβου θη. 





ΤἈΑΝΘΙΛΑΤΙΟΝ, 



ΝΟΤΙΟΙΝΣ 

ἩΠ ΠΣ βδιὴθ ῬΥΪ ΠΟΙ 165 816 Οὔβθιν αὶ 1ῃ ὕΠ15 ὑγδηβ] αὐ]. ἃ 8 1η ὑΠ056 

οὗ υπ6 ΟΑΤΑΤΙΑΝΒ πα ΠΠΡΗΈΒΙΑΝΕ. ΤῈ6 Α αὐ ΠΟΥ Ἰ5θα  ΘΈΒΙ ΟῚ. 15 

ΔΙΌΘΓΘα ΟὨΪΥ ΠΘΙΘ 10 ἈΡΡΘΑΙΒ ὕο Ὀ6 ὠμοογγθοΐ, Ἰγιοα οί, ὑγιδιι 7 οὐθγυΐ ΟΥ̓ 

οὐὔβοιιγθ. ὍΠΟΙΘ 816 ΠΟΥ ΘΥΘΙ ἃ ἔδυ οαϑ65 1η ΜΏ10) Τ πᾶν νϑηὐασϑά 

ὅο Ἰηἐτοάποθ ἃμοῦΠ6ι: ΘοΥ ΓΘ ΘΟ ἢ- --ΥἶΖ. ὙΠΘΙΘ Οὐμ" ὙΘΠΘΥΔΌ]6 Ὗ ΘΟ ἢ 

ΒΘΘΙῊΒ ὕο Π6 γηοογυσίδέθγυέ Τὰ 105 τ ΗΠ ΘΕ ἸΏΒ οὔ ᾿Ἰτηρου δῦ ΟἹ’ 1655 τι} 

ὑγογ 5. ἃ πα [ὈΥΤῚ5. οἵἨ δχρυθβϑίοη, ΤΠθ56. ῬΘΟα] ΙΔ] οοοι 1 ὉΠ15 

στὴοαρ οἵ ΕρΊβύ]65, ἀπ] 6116 ῬυΌΟΘΒ5. οἵὗἨ ἐγδηβαῦϊου πὰΒ τηδ 18 τὴη6 [668] 

{16 ὩΘΟΘ ΘΙ οἵ ργθβθυνυίηρ ἃ σογέωϊνυ ἄθουθθ οἵἨ τι] !ὐττὺν 1ῃ {116 

ΤΩΘΘΏΠΟΆ5. ΔΑΒ ΘΠΘ ὕο 506 οὗ {6 πητιϑια! γοὺ τϑοαγυθηῦ ὕθυ 5 

δ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΗΒ. 

ΤΠ15. τηοα!Ποιύϊοη πὰ. ὈΘΘη ΤΟ πορα 10} συθωΐ οααύϊοη, ΌΥ, 

Ὁ 5 ὍΠ6 ὙΘΔ 61 15 ὈΙΟΡΆΡΙΥ ἀνγαγθ, οἵ Ἰαδὺ ΤΎΔΉΒΙΓΟΥΒ δὐαῦθ ΘΕῪ 

ΘΧΡΙΠΟΙΘΙγ ὑπαῦ ὑὸν πᾶνθ ποὺ βουσηὺ ὕ0 ΡΙΘΒΘΥγΘ ἃ Βυπα]64 πηϊΐου- 

τητΥ οὐ ὑγαμηβ]αύϊοη, δια πᾶν ποὺ ἃἰνγαυβ ὑποιρὺ 10 ΠΘΟΘΘΒΑΡῪ ὕο 

ΔΒΒΙΘῚ ὅο ὑΠ6 5816 ψογ, οΥ̓Θἢ 1 ὙΘΙΎΥ͂ 51 Π11181 ΘΟΙῚ 1 1018, {116 

ΒΆΤΩΘ ΤΠ ΘΠ], ΤῸ αἰθοῦ ὑΠ θη ἃ ΤἸσΌΤΟΥΒ. τι ]]ΠΟ} 1 χοῦ] θ6 ἰοὸ 

ΤΘΥΘΙΒΘ ὕπ6 ῬΥΙΠΟΙΡ]65 Ὅἡ. ἡγΠ10}} ὑΠπαὺ Ν ΘΥβῖου νγὰβ οοηβύμποίθα, δπὰ 

ΟΠΠ]α ποῦ 6 τονίϑιοη θαὖ τθοοηβι ποίου, 1 Πὰν ὑπουοίου ὑγαβῦθα 

ὕο ΤῊΥ Οὐ ἡπαοτηθηῦ : ὙΠ ΘΥΘ 1Ὁ ΠδΒ ΒΘΘΙ θα ΠΘΟΘΒΒΑΡῪ ὅο 6 τιΠ1{Ὁ1Π}, 

1 μπᾶνθ θθθὴ 50; ὙΠ616 ὕΠ15 πθοθδδιὺν πὰ ποῦ θ6 6 Ὡρραγθηύ, πᾶν 

ποῦ σϑηὐαγϑα ὕο 1ηὐθυ ον στ0}} ὑπ 6 [6] ΤοΙύοιιβ ναυϊθῦν οὐἨ ΘΧΡΥΘΘΒΙ ΟῚ 

ν᾽ ΠΙΟἢ. ΟΠ ΥδούΘυἽΖΟΒ Οὐμ" ΘΠ] 8}0]6. Ν᾽ Θυβίοη. Α δ] ῃῦ οἴδηρθ Πὰ5 

Ῥθθη 1πὐγοαποθα 1ἢ ὑπ 8 Ὗ Θυβίοηβ οἰ θά, υ μ1ο] Πονγονον ἄοθα ποῦ αὖ 

4}1 αἴθοῦ ὑπΠ6 σϑθηθιὰ] ρῖαη. 16 Ν᾽ ϑυβίοῃβ οἵ ᾿γιοίι, Οὐαγνηιον, δὰ 

Ο'δγιόυα, δ 8 πὸ Ιοηρθι οἰὐθα ποτα Βαρδῦθι 5 ΗΠ ΘΧΆΡ]ὰ, ἃ5 10 15 δϑβουῦθα 

Ὀγ οοιηρούθηῦ Ππᾶρθθ ὑπαῦ ὑποβθ ὑποῦθ οἴνοι πᾶν ποῦ ὑπ6 Ῥϑϑῦ 

ΟΙαῖμη ὕο π6 πὰπ85 χα ὑὸ ὑπο. ΟΠ 5. ὙΘΥΒΙΟΩ. 15. ΠΟΥ 

αποίοα οτη ἐπ6 δαϊθοη οὗ {πὸ Νὸυν Τοϑίδιηθηῦ ρα Ὁ]Π15Πη6 4. ὈῪ 

ῬΙΟΚουΙηρ; ᾿ῃ τ848, ΟΥ̓Δ ΘΙ ἔΓΟΠῚ ἃ ΘΟΡΥ͂ οὗ {π6 βαϊίοι οὐ ΑΡι1] 

1540, ἃ ὑπ6 ἀθπθνὰμ ἔγουη ὑΠ|6 θα Ἰὐϊοη οἵ ταύο, ὙΠΟ. ἉΙΟπ 6 Πὰβ 

Οἰα1π) ἤο 06 0816 ὑπ6 ἢγϑὺ βἀϊθίοη οἵ {11 Οθπθναῃ  ουβίοα. ΤῈ 

οἱδαυϊομβ ἔγοιη ὑΠπΠ6 ῬΙΒ ΠΟ ρδ᾽ ΒΙΡ]6. τ 6 πηδθ ἔλουα ὑπ ἢνβὺ βαϊῦοη 

150ὃ. 

Ἐν ΒΘΥΘΡΆ] γα] 0 ]6. Π]ηβ. οἢ. {Π15 Βα ]θοῦ 1 ἅτ ᾿π οὐ θα ἕο 

ὑπ6 ΚΙπάΠ 655 πα θα ]ηρ' οὐ Μη πάν οῖβ Επυ οὐ Βυῖδίοὶ, 

ΤΊ]16 Ῥθιμ] 1 Ὁ γ. 16 οἰὐθα ἃ5. Ὀθίοσθ ἔροτη Βαρθύθυ 5 ΥΘΡΥἸηὐ5. 



ΤῊΙΣ ῬΙΝῚ ΒΡΙΘΤΙ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ΑὟ΄Ί,, δῇ Ὡροβυ]α οἵ (τ ϑὺ «᾽ οβα5, δοοογατηρ' ὕο {Π6 οοιη- Ἰ. 
τηδππτηθηύ οἵ Οοα οὐὐ ϑαγνιοιν δηαἃ (τ ϑὺ εἶ Θθτιθ. ΟἿ 

Ηορϑβ, ἰο Τιμηούθν, πὴ} ὑσιιθ ΟΠ] ἃ τη {Ππ6 [Ἀ10}}. τὸ Οταοο, 

ΤΩΘΙῸΥ πα Ῥ6866, ἴτοιη Οοα {πὸ Εδύμον πα (ἸΠσὶϑὺ ἐ[ Θϑιι8 

οὐα Ποτα. 

Εγθη ἃ5 1 Ῥεβοιρηῦ {Π66 ὑο 8016. 501}} αὖ ᾿ρῇθβιιβ, 9 
ΠΘη 1 νὰ 5 ΟἹ ΤῊΥ ΜΑΥ 1Ἰηὐο Μαοθαοηῖδ, ὑπῶὺ ὑπο τηϊρ]ῦ- 

οϑῦ οοτητηδης βοηθ ποῦ ὕο Ὀ6 [ΘϑοπουΒ οἵ οὐδοῦ ἀοοί 16, 

Ι. ΟΠ γῖδὺ «765.8] “ «}068115 (18, 

ΑὐΤΗ. «ἀφοοναΐης [0] δο ον. 

(θοῦ), ΤΠ ΠΗἘΜ., δ ΑὐἼΗ. ἴῃ Βοτη. Χν]. 

δύ πὰ ΤΊ. 1. 32 : αὐϑ", ΜΥΊΟΙ,. ; ὃν, 

ΑΟἿΗ. δη4 τϑιηδϊ προ νυν, Ολι δὲ 

«}065115] “ον ὦ. Ο., Αὐτη. Τῆι ὑγη8- 

Ἰαύϊοη οἵ ἐπιταγὴν δα ορίθ Ὀγ ΟΒΑΝ.; 

ΒΙΒΗ., “ΘΟ Πἰββίοη,᾽ ἀθβοῦνθβ αὐΐθη- 

ὕλομ, θα Ῥρϑυμαρ8 ὕοο τηὰοῖν ΟὔΒΟΙΓΘΒ 

868 1ἅ6ε οἵ {π6 αἰνίπθ ογἀϊπδιιοθ θά 

ΘΟΙΠΙδ Δ πΠΘΥ το ὑπ ΑΡροβί]θ 

δοῦθα ; ΘΟΙΏΡ., Αοὐβ ἴχ. τύ, ὅσα δεῖ 

Κ-Τιλ.» δα 1 Ὅσον. ΙΧ. .6. 

Τὺ τηδ  Ρ6 Τϑπιθη ΘΓ α ἰοο ὑπαῦ “ ΘοΠ- 

τηδη ̓  ΟΥΙΘΊΠΔΠ]Υ 566 118 ὕο Πᾶνα τηθϑηῦ 

“ρον ἡ ΟΥ δΔυῦμουῦν, υπό. θα. ὈΥ 

ΔΥΒδίοϊυ, Ρ. 91. Ομ" Πορο) 

5ο δγισι,., ον. Τοϑί., ΟΕΝ., ΒΗΕΜ.: 

ὙΜΏΙΟΙ. 15. οὐ" λορθ, ΑὙἿΤΉ. Δ ΤΟ Π]8]η- 

ἴηρ Ὗν. 

2. Ἴγιυθ οἰιϊα) Οὐ 8οη, Ασὐτὴη. ; 

ἰοιοθ 8ογι6, ΔΥΊΟΙ,. ; δεϊοιιοα 80᾽)6, 

(ὧν. Τοβὺ., ΒΗΕΜ. ; παίιγναϊΐ βοηηο, 

ΤΎΝΤΡ. δ: τοδὶ ῃηρ' Ὗν. : 566 ῃποῦθβ 

ὍΠ ΖΦ Πιπ|. 1.2 ΠῚ ἩΡΙ ΤἹ 21 

(Τγαηϑῖ.). Τῦ 1Β ἀδβίγα Ὁ ]8 ὕο σϑύδϊῃ 

ὑπ6 τῆογο 1618] ὑγαηβ ἴοι. οἵ τέκνον 

ΠΘιΘυ ι 1Ὁ 065 ποῦ βθθιὴ ἴο ΡῈ αὖ 

νυ 6 ὙΥ 0 Οἷα ΟΓΙΠΆΓΥ Οἱ ἸαἸοτη δ ϊο᾽ 

τηοάθ οἵ δχργϑβϑῖοι. (6. . νϑύ. 18): 

{16 αἰδυπούϊοθ Ὀούννθομῃ τέκνον δηὰ 

υἱὸς 15. ΟΟΟΑΒΙΟΠΆΠΥ Οὗ ΘΟΠΒΙ Δ ΘΓΔΌ]6 1π|- 

ῬΡογύδῃοθ. 

716 Ζ᾽αίλεν}} ἔθιω" Βαΐδον, Αὐτη. 

Ου δὲ «6851ιι5] «σ.68ιἱ8 Οἠιγἱδί, ΑΥΤΗ., ἃ]., 

ὑπουρῖ ἀοαὑα] οα ὑμ6 ὡαὐπουιν οὗ 

νυηαὺ οαἸϊοη. 

2. νοι α8] 48, ΑΥὐΤΉ. ἃπα 8ἃ]] 

οὗπον Κν. Τῦζαϑ8 οἵν πῃ αὐαν] 

Τγοηΐ, ΑὐΤΉ.. δΥιοι,., Οον. εβύ., 

ἜΗμΐΜ. ; αοραγίεα, ΤΎῪΝΡ. ὅπ τὸ- 

τηλὶπησ ν. Οοηιηναπα] 0 

ΤΎΝΡΌ., ον., ΟΒΑΝ., ΟἘΝ., ΒΙΒΗ., ὈΥ 

αν 16 τηοϑῦ ἀβὰ8] ὑγαηβὶ αὔθ οἵ {6 

ΜΟΥ ΘἸβθυν μοῦ ἴῃ ΑΥΤΗ. ; ὁλαγε, 

ΑΥσἸΗ. ; αοηοινηδ6 ἰο, ἌὟτοΙ.., ἈΒΠΕΜ. : 

σοῖο... οὐαγαυγίο, ον. Τ᾿ δύ, ΤῊ [ὰ]] 

ΦαυοΥ ὑαῦϊνθ πιθαηΐηρ οὗ ὑπ ψογὰ 

ΒΠου]α ποῦ 6 ποι 6 ̓τηραϊγθα ἴῃ ὑγαμ8- 

Ἰαύϊομ ; 5866 ποῦβϑ. “Νοΐ ἴο δὰ 

ἐοαοἤι6γ8, δα. ὅϑἴπη., ποί ἐὸ ἐδαο]ι οἱἠι6)"- 

υυῖδο, ΤΌΗΕΜ.: ἐλπαΐ ἐμόν ἐοαο], πιο οὐἠιο)" 



220 : ΤΙΜΙΟΤΗΥ. 

4 ΤΟΥ γοῦ ἰο ρῖνθ Π6 6] ἴο [0168 δηα θῃά]θϑθ. ΘΘΠΘΘΙΟΡΊΘΒ, 
ΒΘΘΙΏρΡ᾽ {ΠΠ6 0 ΤῊ] 1506 1 αἀ ΘΒ 105 ταῦπϑυ ὑπὰπῃ (ὐοα 5 ἀἸβρθηβα- 

5 ὕ1οη ὙγΠ10}} 15 10 [810}},----80 .[ ὧο Ἰοιυ. Βευύ {π6 οδπᾷ οἵ {π6 

ΘοΙητ δ Ππηθηὐ 15 ον οὖ οἵ ἃ ρᾷτθ παχύ, μα ἃ σοοαά 60η- 

6 βοίθηρθ, δηἰ πηΐθισηθα {10}: ΠΠΌτης τυ ἢ10) βοτηθ ΠΘΥ]Πρ' 
ΘΌΠΘ Ὑ166 1η 810} αν ὑασηθα ὉΠ Θ᾽ Β 65 5146 τιηῦο γδ]π 

αοοίγἶηο, ΑΟΤἸΗ., ΟἜΝ. (ποη6), ΒΙΒΗ. 

4. ΝΟΥ γεί] Νεοϊέμον, Αὐτὴ. πὰ 

811 γν. δχοθρὺύ ΠΉΗΒΜ., πο). ὙΤΠ15. 15 

ῬΘΡΠΔΡ5. ἃ Θᾶ58 ΨΠΘΙΘ Ὁ ΤΠΔῪ 5661 

ΠΘΟΘΒΒΆΙῪ ἴο δαορὺ ἃ ΤΠΟΓΘ ΤΙΡΌΓΟΙΒ 

ὑγδηϑ]αύϊομ οὗ μηδέ : σ6γΘ ὑπ6 ὑπηρ5 

ῬΓΟΒΙΡΙ 6 αγθ ποῦ γϑιῪ αἰβδγθηῦ ἱπ 

ὉΠ 611" σπαυϑοῦου ὑΠ8 οὐ αἀϊηθυν ἰγδη818- 

ὕϊοῃ Ψ}11] ρου μδΡ05 θ6 Βα Π οἰ θηυ]ν οχδοῦ ; 

ἢ 57. 6 Πουγθυοι {Π6 τίνες ἃ ΓΘ ποῦ ΤΠΘΓΘΙΥ͂ 

ἴο ἀὐδβίδίη ἴγουη ἐθδομῖηρ οὔμου 5. ΒΌ ἢ 

ῬΓΟΠΌ]655. Βα] θοίβ, θαῦ ἀγα ὑπϑιηβεῖνοβ 

ποῦ ἴο βύπα νυ ὑπο. Οἡ ἐπ ἔ.]] ἔουοθ 

οὗ οὐδὲ οΥ μηδὲ ΔΓΕΥ οὐ ἃπὰ μή, 568 

ῬΥΔΉΪΚ Θ᾽ 5 ὙΘΥΥ͂ ρΟΟα ὑγθαίϊβα οἷο αγέ. 

ΜΝ ς. τι. 5, ἃ πα 1ΠΠαβύσαθθ ΠῚ5 τϑυηδυῖς, 

-ἰμδῦ οὐδὲ πη οὖ Δ 1ηΠ 6 Πηϊ06 ππιπη- 

ῬῈῚ οἵ οοπβθατθηῦ θυπηβ, ὈΥ «πᾶάρεβ 

Ἰ. 27, ὝἼΠΒΓΘ οὐ 15 10] ον α ὈῪ Τουρύθοπ 

οἸδαβα5 ν 0 οὐδέ, 70 σίνο] 

(τἶνο, ΑΥΤΗ. Θοοίηρ ἐλευ} 

76 ὐλέολιο, ΔΎ ΤΟΙ, ; εὐλίοῖ, ΑὐΤΗ. δα 

411 οὔμον Ὗν., μυῦ ΤΎΝΡ., Οον., σὶνθ 

τὐλίον, αγὲ οπαϊί., απαὶ. 

(Τοο 8 αἰὐδροηδαΐο)] ΒαϊΠοαοίοιηθ οἵ 

σού, Ἄντοι, ; εαὐἀϊἤγοηγα ἐο Οοαισαναο, 

ον. Ταβῦ. ; ἐλα οαϊγγίη οὐ (οά, 

ἜΗΝ. ; σοαϊῃ οεὐγγίηρο, ᾿ΓΎΝΡ. πα 

τϑιηδιηϊηρ ν., Ὀαὺ ΑΥΤΗ. (θα. τότι) 

οτηίβ γχοαίῳ, νυ ο. μᾶ5. θθθῃ σοβίογθα 

ἦπι τηοάθιτι βα(, 

1 ὧἄο ποιυ] )ο, ΑΥΤΗ. 

5. «(Βιι) ὅο ΒΙΒΗ., ΒΜ. : ποιῦ, 

ΑὝΤΗ, ; 7ογϑοίϊιο, ΥΊΟΙ,, ; 70ν, ΤΎΝΡ. 

ἈΠ σι ηπρ ὟνΥ. “Που6] ὅο 8]]} 

γν. δχοθρύ Αὐτη., ὕγτσι,., ον. Τοθῦ., 

ΗΜ. οἠαγλίψ. Τῦ 15 ἀοιθύ} ἢν 

6815 σμδηρθ 88 τηδᾶθ, θχοθρὺ ἴῸ} 

νδυϊαύῦϊοι ἔγοτη ὙΘΙῈΘ 14. ; ΘΟΙΏΡ. Υ αἱρ. 

Οὖν Ἰαϑὺ ἐγϑηβ]ουβ ὑ 6 Γ6 ὈΥ͂ ΠΟ ΤΠ68 8 

ὉΠΙΪΟΡ ΠῚ [ἢ {Π|6 11 ὑγαπβίαὐϊοιι οὗ ἀγάπη: 

ΘΥΘἢ ἴῃ Οᾶ565 ΨΏΘΓΘ ἰᾧ 15. δδβοοϊδίβα 

1} πίστις δ ποὺ τηϊσῦ Πᾶνα 

ψΙΒμΘα ἴο τηϑῦῖς ἃ. απᾶβὶ-ὑπθο]ορὶ- 

ΟΔ] Π]Θ81}11|6᾽, 1 8 ποῦ τΙΠΟΟΙΒΙΠΟΠΙΥ͂ 

ὑγδηβ]αῦθα “ον :᾿ ΘΟΠΊΡΑΓΘ ΟἿ. νῖ. ΓΙ 

νΙΌ τ ΤΠ 655. 11]. 6, ἃ]. «Αηα (Ὀ15)} 

«πὰ οἵ, ΑὐΤΗ. {]}η7εἰγηεα 

7 αϊ} Δ αϊέδ, εὐιζοϊγποα, Αὐτη. ΠΡ Ηῦ 

ΘΠΔηρΡΘ ἤο ΡῬΙΈΒΟσΥΘ ὕΠ6 ὉΠΘΙΏΡΠδΙο 

ΟΥΘΥ οὗ {π6 Οτθεῖὶς ; 5686 που, 6).. 

δ 50. 2, Ρ. 464. ἘΠΡΊΙΒΕ. πιϑᾶρ8 18 ΠΘΥΘ 

7π80ὺ {Π6 τύ γβθ οἵ 0Ππ6 ΟὝΘΟΙ, 

6. Παυΐηγ φοῆθ αὐἰθ ὧν αἷηι] 

“Παυΐηφ ϑινογυοῖ, ΑΥΤΉ. ; ΟΥΨΉΩ, 

γΊΟΙ,. ; λαιϊ ηςῳ ογγοα, ἜΒΗ. ; 8έγαν- 

ἴηι, ἈΉΕΜ.; λᾶαν ο)γε, απ, ΤΎΝΡ., 

Οον. (Ὀοὐ), ΟΝ. 10 ψου]ὰ 

5661 ὑπδὺ ΟἿν ὑγδηβίαθουβ τηϑθ {π6 

ΟΠδηθΘ ἴγοσ ἃ αὶ γθ ὅθ ῬΓΘΒΘσγ 6 ὑἢ}8 

οοπβίγαοῦ, οἵ ἀστοχεῖν ΜΠ ἃ σθη. 

(ὑυῖρ., 8].), δὰ γοὺ ποὺ, δἃ5. ΥΊΟΙΝ., 

ἴο [411 το Ὀδυθάγοιιβ ΕΠ 51, ΟΥ ἃ 5 

ΤΎΝΩ., 8].5) ἰο ομϑηρθ ὕπ6 ραγύ. ᾿ηὔο 8, 

Βηϊθ νορῦ,---ὃπ ἱποχϑούμθαεβ ΜΈΪΟΙ 

ΟΟμΥ. πδ5 ποῦ δυοϊαθά, Ῥϑυθδρβ ὑΠ 6 

ΤΟΥ͂Θ ἱτητηθαϊαίθ οομπμθχίοη οὐ ὧν 

ΤΔΥῪ Ὀ6 ΙΓ ἐξετρ., ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ 88 

ἀστοχεῖν ἴπ ὑπ8 ὕνο οὔπμει' Ῥδββᾶσεθ 

ἍΜ ΉΘΓΘ 10 ΟΟΟΌΥΒ (1 ΤΊ. νἱ. 21, 2 ΤΊΠ,. 

1ϊ. 18) ἰΒ. πιδοα ὩΡβοϊαύθν (νἹ ἢ περὶ 

Δα 8.60.) ; 501}] 10 ΒΘθῖηβ ἀθβίσδ]8 ἀπά 

Θογγθοῦ 4150 ὅο ῬΥΘΒΟΡΥΘ ἴῃ {δ 5] Δ 10 

ὍΠ6 Ῥοββι Β11ὺν οἵ {π6 οοπποχίοη τἱ ἢ 

{86 Ῥαγίϊοιρθ, ΤῸ “ρῸὸ νἱᾶάθ 77οην᾽ 15 

Ῥδυίθου!υ οουγυθοὺ δΔοοογαϊηρ' ἰο ὑπ 6 δχχ. 

1Ὼ «ΟΠ ΏΒΟΙ 8. ν. “166. 

ΤΠ αῦο ἐνυγγιε ἐποηιδεῖνε5) Παυα ἐπιγγοαῖ, 

ΑΥΤΗ. 8δῃ4 {πθ οὔμοῦ Ὗγυ. οχοθρὺ 

Ὕγιοι,, ον. Τορὺ., ΟΒΑΝ., ΒΗΕΜ,, 



ΘΗΛΡΟῚῚ 3 τ. 

ὈΔΌΌ]Ι Πρ; Ὑ]]Π1πρ᾽ ὕο 6 ὑθδοθθιβ οἵ {{Π|0 Ια ; γοὺ ποὺ ππ- 

αθυβίϑηαιηρ' οἰσπου αὶ ὑΠ6 Υ 58 ν, οὐ ἃθοιέ τυ μαῦ {Π 6 Ὺ τηδῖκο 
ὈβΒΘ νυ υδίοη. ΝΟΥ νγχὸ πον ὑπᾶῦ {16 ἰαὺ ἐ5. ροοά, 1 ἃ 

9 

Τηϑ 1586 1ὖ ἰϑν ΓᾺ]}γ, Ἰτπονηρ ὑΠ15, ὑπαῦ {Ππ6 ἰᾶνγ 15 ποῦ 9 

Τηδ 16 ΤΥ ἃ τσ ὔθοιιβ τῆϑη, αὖ ΤῸΥ {Π6 Δ υγ] 685 δια ΠΏΤΕΪΥ, 
ἴον ὕΠ6 τπιηρΌ ΠΥ ἃηα 5᾽η{Ὁ], ΤῸ {Π|6 πη Πον ἀπ Ῥτοΐβηθ, [Ὁ 

ΒΓΩΙύΟΥ5 οἵ [Ἀ0Π16Υ5 δ στη τύθυ5 οἵ το Υ5, ΤΟΥ Τ ΘΒ] ΦΥΘΥΒ, 
ἴον ἩΠΟΓΘΙΠΠΟΠΡΌΙΒ, [ῸΓ ὑπθηη ὑπᾶὺ ἀ6Π16 ὑΠπϑιβοῖνοβ πὶ ὺ ἢ 
ΤηΔΉ ΚΙ (1, ΤΟΥ τηθηβύθϑ [ουβ, ἴῸν 1115, ΤῸ ῬΘΙ] Τα ῬΘΥΒΟΉΒ, 
δια 1 ἔλιθγὸ δθ ΔΗΥ Οὐον {π1πρ' ἐπαΐ 15. ΘΟΠ ΓΑΙΎῪ ὑοὸ {16 
βου ἀΟΟΥΓΙΠ6,---Δοοοτα!ηρ το ὑπΠ6 ΌΒΡΕΙ οὗ {Π6 φουυ οἵ 

ὑπ6 ὈΙθϑβθα (ὐσοά, νυ ]οἢ} τγὰβ Θομη θα 0 ΤῊΥ ὑττιϑῦ. 

Αμπα Τ ὑπδὴκ Ηΐϊ ποὺ σαν 1η6 1ῃ 811 5 ΓΘ ἢ, 
ΟἸυιδὺ « 6θὰ5 οὐν [οτὰ, ὑπὰῦ Πα οοιιπὐθα τὴθ [αιυΠ{π], Παντηρ, 

10ο 

11 

12 

ΠΟΙ οἷνθ ἃ Ῥδββῖνθ ὑγδηβίύϊομ : 1 15 

ῬΘΥΠΔΡΒ ἀθβίσγα Ὁ]6 ἰο τϑύαϊηῃ Ποῦ {Π|6 

ΤΩΘ 18] ἴογοθ οἵ {πθ ρᾶββῖνθ 7ο)ην 

ἐξετράπησαν. 

«Βαῤῥίϊη,}] «]αηρίΐηγ, ΑΥἸΗ. πα 81] 

νυν. οχοαρὺ ΥΊΟΙ,., 8ρεοδα; ΒΉΗΕΜ.; 

ἐαϊπο. ΤΠΘ σμδηρα 566 Π18 Γθα γα, ἃ8 

“7 ΠΡ] πρ᾽ τηϊρηῦ Ὀ6. πἀπάοιβίοοα ἴῃ 

15. ΒΘΟΟΠΟΔΥΥ 56π56, Τὺ 15 Τουπά ἴπ 

Οονοι, ΟἸδςου, 8].; ἃ5. Πθσθ, 'π {μ6 

Β61η88 οὗ “ργαύϊηρ,,᾽ “1Ἃ]ν ἰδ] κιηρ.᾽ 

7. νι ἰο δ6] δο ὑντσι,. (701 ἐο 

6), ΟοΥ. (θοῦ): ἀοδίγίη ἰο ὃ6, ΑΥΤΗ, ; 

δοοαιι86 ἐϊοῦ αὐοία ὑΉ, ΤΎΝΡ., ΟΚΑΝ., 

ΟΕΝ. (οπῃ. 60.) ; οοτιείψη ἰο 6, ΒΙΒΉ,; 

αἰοδίγοιι8 ἐο δε, ἌΉΕΜ. ΤΠΟῸΡὮ 1 15 ποῦ 

Δ] ΔΥΒ ΡΟΒΒΙΡ]6 ἴπ ἐπ Ν. Τ', ἴο Κβθρ ἃρ 

ὑπ δχϑοὺ αἰβύϊηούϊοη θθύν θη θέλω ἃπα 

βούλομαι (566. ποῦεϑ5. οἢ. οἷ. 1ϊ. ὃ, δπ4 

γ. 14), 815 ΡΘΥΠΔΡΒ 18 ἃ οᾶ886. ὙΠΘΓΘ 1ὖ 

τη Ὀ6 τηδὶηὐαϊηθ6 : {Ππ6 ἴα156 ὑθϑοΠΘ.Β 

Ὑγ6γ6 αὐἰΐθ τ] ηρ’ ἕο ππάογύαϊςθ {Π6 

οΠοΘ ὑπουρ ὑμοὺ πὰ τθα]]ν πὸ α8]1- 

ΒοούϊομΒ ἴον 10. Ὑοΐ πο] δ. ΤΎΝΡ., 

Ομ Ν., ΟἘΝ.; μοί, Ὕντοι,., ον. (Ὀοὐ}), 

ΒΙΒΗ., ΒΗΒΜ.; ΑΥΤΗ. ΘΧΡΥ 5568 {16 

πϑρσαῦϊνθ ὈΥ ὕΠπ6 [ο]]οννῖης ποὐέλι61, 

ἰίμον...ον] ΙΝ οί ιογ".. πο, ΑἼΤΗ, 

Αὐνοκέ κτὐ]ια!] Ἡλογοοῦ, Αὐτὴ, “αϊε 

αϑϑουογαίίον) 4 γὴν, ΑΎΤΗ. δ ηα 4}1 Ὑν. 

8. ου] «Δδιιξ, ΑΥὐΤΗ., Οον., ΒΙΒΉ.; 

ἜΗΕΜ. ; ἠογδοίιο, Ὕτοι,. ; ἀπά, ΟΝ. : 

Τ Ιλ Ι πηρ Ὗ ν. οτηϊύ, 

9. ζῆι") ὅο Αὐτη. πῃ ΤΙ, 1, 

6, το, θαῦ ποτ εἰβοϑοαϊομέ, ιθῃ 

ΤΎΝΡ. μα 411] νυν. οχοερὺ ὙΥΊΟΙ,., πού 

διιγεί. Δύηζυ} ΠΥ δίηηιευ δ, ΑὙΤΗ. 

ΑἹ] νυν. (βχοαρὺ ον. Ταεβὺ., σι ο ἢ 

οτη 05) οἷν ὑπ βι υβῦ., Ῥϑυμαρβ 1 15. 8 

1100186 τηοσθ δχϑοῦ ἴο σούδιπ ὑπ 86]. 

ΤῸ» ἐπα τὐπλοῖν}] δο ὥον,, ΟἘΝ.: 70) 

μηἶ., ΑΥΤΗ.: ὑπ6 Ἰαϊουλδῦϊο ΕἸ ΟΊ 88 

ΔΥΌ] 15 τϑρθεύθα ἴον ὕπ6 58 Κθ οὗ οομ- 

ΒΙΒΙΘΠΟΥ, 

ϑιηυϊίον 5] ϑἴϑογβ, ὟΝ τότ. ; Δἰζογ8, ἜΒΠῈΜ,; 

ηιιγ1676}5, ΑΤΗ. δα 811 οὐπον Ὗν. 

το. 716 οιιγιεὶ ἀοοἰγη 61] ΑΥΤἿΗ, οτη 8 

86 τὺ. ψιῦ 411 ν, δχοθρὺ ον. 

ΟΒΑΝ. ᾽ 
11. ΟΥ̓ ἥϊο φίον]} ὅδο τἹρ Ογ 811 {116 

Ὑν. (οἴῃ, ἐΐ, ΒΙΒΗ.) δχοθορὺ ΑΥΤῊΗ.; 

ΟΘἘΝ.; φψίογίοιιδ (ὈΘἴοτθ (Τοβρεὶ). 

12. Πίην εὐἴιο, ὅτε, τη. ἃ8 ὅο ογά ον 

6πν.; ΒΗΕΜ.; οομηρ.  τοι,., ον. ΤΠ 6ϑύ,, 

Δ}(, 10 τηδῦ 6 δ΄ 464, γι. πα Υ α]ρ'., 

ΤΊ ΟΪΥ ρυθβουνίηρ ὕΠ6 ΤηΟ1 6 ΘΙΆΡΒΑῦΙΟ 

Ῥοβι μοι ; Ο΄. «0. οὐὔ" Πογα, αὐἴο λαΐλι 

ἐπαῤίοα ηι6, ΑΥΤΗ., δημα βίπα. ὑπ τϑ- 

τηϑϊηΐηρ ν. (ΤΎΝΡ., Οον., ΟΒΑΝ., 

Ι15Η.), σι βίοι ὑγαπϑὶαῦθ ἐνδὺν, με λαίἢ, 



292 τ: ΤΙΜΟΤΗΥ. 

13 ΔΡΡοϊηοα πιὸ ἴον ὑπ6 τηϊηϊδύνν, ἐποιιο]ι [Ουπηουἷν 1 γὰ5 ἃ 

Τ4 
15 

τό 

17 

1ὃ 

Ὀ]ΑΒΡ  θτηθι, δηα ἃ ῬΘΥΒΘοατοῦ, πα ἃ ἄο6} οὗ οαὐγαρο: 501} 
1 ορίδϊηθα τηθτου, θθοδτιβθ 1 14 ἐξ Ἰρτου θη]. ἴῃ ἀπο] 166; 
γϑῶ {πΠ6 φυδοθ οἵ ον [ογὰ τνὰβ Θχοθθα!ηρ' ἀρ πδηὺ ψ 1 

{10} πα ἰονϑ  ]10}} 15. τη ΟἸΠε]ϑὺ ο5π8. ΕΔ Πα] ἐ8 ὑπ 

Βα Ίηρ,, ἃ Πα πγουῦῃν οἵ 811 δοοορίδθίομ, {παὺ ΟΠ τϑὲ «ΓΘθι5 

Οδτη6 Τηΐο {πΠ6 σου] ἰο βᾶγ6 ΒΙ ΠΠΘΥΒ ; οἵ ἡ Ποτὴ 1 πὶ ΟΠ] ΘΓ, 

Ηονθοῦ [Ὸτ {115 ὁδιιθ8 1 οὐ δα! θα ΤΠΘΥΟΥ͂, ὑΠπᾶῦ 1ῃ 16 (8 
ομτοῦ ΟΠ υιδὺ ἐἶθθιι5. ταϊρῦ 5Πθνν Τουῦ ἢ {Π86 016 οὐ Π τ 
Ἰοηρ- Βα Πθυιηρ,, ὑο ἀἸΒΡΙΔΥ ἃ ραϊθγῃ [ῸΓ ὑπθῖὴ Π]ΟῸ ἢ ΒΠμοσ]α 

Πουθαΐίου θθ]Ιθνα οὴ Ἡ]τη τιπΐο οἴθυπδὶ 16. Νοῦν ἴο {Ππ6 
ΚΚτηρ' οἵ ἀρθ8, {Π6 1᾿τητηουίαὶ, ΤΠ γ1510]6, οαΐν σα, 6 Ποποιτ 

δη(] ΘἸΟΥΎ πηΐο {Π6 ἀρθ5 οἵ {Π6 ἃσθϑθ. ΑἸηθῃ. 

'ΓΠΙ5 ΟΠαῦρθ Τ σοτηπηῦ ὕο {Π|66, Βοη Τ πού γ, τη δοροτα- 

δ Π06 ὙΠῸ} {Π|6 ΠΌΤΟΥ Π 1] ΠΟ ῬΙΌΡΠΘΟΙ65 ἃθουῦ ὑΠ66, ὑπαὺ ὑποιι 

γηαοῖ6 ἢν δίνη 6. 

71 λα} 2 ον ἐδαΐ, ΑὙΤΗ. 

Παυΐης αρροϊν οε ηι6 7001 Τουιξέζη ἢϊο 

ἐμίο, ΑὙΤΗ., ΒΙΒΗ. (ὦν, Ὑντστ.., ΒΗ ΕΜ.). 

13. Τλοιυσῆ Κυνηιενίη 7 τρα58] ὅλο 

αὐῶϑ ὑοίονο, ΑΟΤΗ. Α ἀοον οΓ, 

οτέγαςο] ὅϑϊτα., ἃ «ἰο61" οΓ ἐμυΐιγο, (ον. 

Τεβῦ. : Τη)ιγίοιι, Αὐτη.; μι οἔ 

αὐγοηγῖ8, ΜΥΊΟΙ., ὦ ἐγγαιιί, ΤΎΝΡ., 

Οον., ΟΒΑΝ. ; οὖν ΟΡΡΥΈ5567, ΟΝ, 

ΒΊΒΗ. ; οοπέιιηιοϊίοιι5, ἈΉΕΜ. 

δε] Βιιέ, ΑΥΤΗ. δηα 411 Ὑν. δχοθρῦ 

ΟΕΑΝ,, ΒΙΒΗ., διιέ γοί. 

14. ὙΥεα] Απά, Αὐτ',., ΒΉΒν.: 

διιί, ον. Τοβῦ., ΟἘΝ. ; πευενἐοϊαίον, 

ΤῪΝΤΌ. ; πειιογίζιοίοδ, Οον., (ΑΝ. 

ΒΙΒΗ. 

15. Δ αϊί γα 8, 6.1 Τα βαχεισα 

ἐ8 ἔγιιο, ον. Ταϑῦ. ; ἐλ ὁ ὦ ζωϊε ζεῖ 

δαμίηγ, ΑΟΤΗ., ΒΙΒΗ. ; ἐλίβ ἐδ α ἔγιιο 

8.,) ΤΎΝΡ., Οον., ΟἘαν., ΟΝ. : ὦ ἐγειῦο 

αὐογαῖθ, ΝΥ ΊΟτ,.; ὦ γαϊ γι 5., ΗΕ Μ. 

τό. Α45 οἰῖο[] δ ιγϑί, Αὐτὴ. ἃπὰ 

811 νυν. (έλ6 7., ΒΙ5Η.) δχοθρὺ ον. 

(Ὀο9}), ρυψηποίραϊί; ΗΜ. 7)5ὲ ο7 αἰ. 

Οἰγῖδέ «765ι18} ὅ.765. Οἤ."., Αὐτὴ. 

1716 ιυλοίο οΥ ΗΠ 5] 411, ΑὐΤΗ. πὰ 411 

γν. 70 αἰὐδρίαν ὦ γμαϊίογ, 707} 

ΞΙΠ,, ὅο εἰοοίαγε αν Θηϑαηι}16 υπηίο, 

ΟΠΑΝ.; 707 α ραΐίογη, ἴο, ΑΥΤΗ.; ἕο ἐδα 

Φηουγηιγη ο7, Υτσπ,, βῖμι. ον. 

Τοβῦ., ΒΉΗΒΜ, : υηΐίο ἐλ δηϑαηυρίο οἵ, 

ΤΎΝΩ., ΟΝ. (ἰο ἐλε, ὕον., ΒΙΒΗ.). 

έογηαί [176] ὅο ΤΎΝΘ., ον., ΒΆΝ. 

ΟἘΝ. : {76 φτογαβέίηψ, ΑΥἼἸΗ., ον. 

Ταρύ., ΒΙΒΗ., ΒΗΕΜ. [0 ββεθηβ Ὀοβδὺ 

ῬουΝ ὅο δήορύ ὑπΠ6 οὐδ Ϊο ἢ, ΡΓΌΡΟΥΪγ 

ΘΟΠΕΙ οΥ θα, τηοδὺ οχϑοῦυ ΘΟΥΡΘΒΡΟΠΓΒ 

ἴο ὑπδὺ οἵ ὑῃ6 τρεῖς, ἀπὰ ἴο δαορῦ {πὸ 

τηοϑῦ ρθη θ 8} Δ η6] ᾿πο] δὶν 8 ΓΘ 8]. οὗ αἰ- 

ὥνιος ; 5668 ποία οτ 2 7185. ἷ. ο(Τγαηϑί.). 

17. ΟΥ̓ αγ68] ὅϊμι., οὔιυοναἰΐδ, ὙΥ τοι,., 

ῬΉΗΕΜ. (ἐλο τὺ.) : οἰογηναί, ΑΥἼΤΗ, ; ονε)"- 

ἰαδίϊηο, ᾿ΓῪΝΌ. ἃ πα τϑηηδίηΐηρ ν. 

16 ἐμιηνογέαϊ, ὅτα.] Πηιηιονίαί, ἰπυϊειϑίο, 

ἐμέ οπίψ ᾿ιρίδο (Τοοῖ, ΑὐΤΗ. 

{ὔιίο ἰλ6 ἀγοϑ, ὅ 6.1 ϑἴτη., ἐγυ τὐοναἰς 

Ο7 τυογαἱδ, Δ ΤΟΙ, ; 707 οὐ" απαὶ εὐον, 

ΑΥἹΗ. δἃπά 411] οἴμοι γν. 

18, 7ηὰν αὐοογαάαηος εὐἰί,, ὅτο.} 4 6- 

ὁογαίίη, ἐο ἐδ ργορἠιοοῖοβ τὐλίο, εὐοηέ 

δέον} οἷν ἔλεο, ΑΥΤΗ. (ὕρον, ΟΝ, 

ΒΙΒ5Η.), ἃπα 5᾽ηι. ὝΥτοι., ΒΉΒΜ. ; αο- 

οσογαίψηα ἰο ἐθὸ ργϑορῖν. τυϊιίοἶ, ὧγν ἔψηλο 

Ῥαϑέ αὐόγδ ργορἠ]ιβιοιί ὁ ἰδέ, 'ΓῪΝΡ., 

Οον., (ον. Ταϑῦ. (ἐγηιοδὶ, ΟΒΑΝ. 
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τηδυοϑὺ Μ᾽ 1πὶ ὑΠ6πὶ {ΠῸ σοοα παγΐίαγθ; Πανιηρ' (10, ἃηΠ ἃ ἃ Το 
ΘῸΟα ΘΟΠΒΟΙΘπΟΘ; ὙΠ101) ΒοπῚ6. Πανίηρ ὑμτιδὺ ἀναγ, Πᾶνο 

τη 8 16 ΒΕ ΠΡ Θοἷς ΘΟ ΠΟΘ Π]Πρ᾽ {Π|6 {10} : οἵ πγποτα 15 Ἡπιθ- 20 
πϑθτι5 Πα] ΑἸΘχϑηου ; Ποιὰ 1 6] νον ϑα ἴο ϑαύίδη, ὑπαὺ ὑΠ6 Ὺ 
τσ ῦ θ6 ὑααρῦ ὈΥ αἸΒΟΙΡΠ1π6 ποὺ το ὈΪΆΒΡΠΘΤΊΘ. 

Τ οχπουῦ ὑποη ἢτγβὺ οὐ 81], ὑπδῦ ρϑιιιοηβ, ργᾶγθιβ, Βα0- [Π. 

ῬΙΙοδὐϊοπβ, απα οἸνίηρ οἵ ὑπϑη]ςβ, 06 τηϑ 6 [ον 41} τηθι; ἴοΥ 2 

Μαγοϑί] Μτρμίοδί, ΑὐτΗ. ; σλυϊοδί, 

ΤΎΝΙ., Οον., ΟΒΑν., ΘἘΝ., ΒΙΒΗ. 

ΟΠ δΠρΡΘ ΠΘΟΘΕΒΔΤῪ ὕο ὈΓΘΒΘΡγΘ ὕΠ8 ἰδνν 

ΟὔΓΠ6 βιισοθββίοη οὔθ 865 ; 588 Γι ἃ μη, 

Μησί. Καησ. δ τό. 7Ζη ἐλοην) ὅδο Ἀ1] 

γν. εοχοορῦ ΔΤΗ., ΟἿΝ., ψΠΙΟἢ 

ΘΠμδηρα (ποῦ ἴον ὑπ6 Ὀούθυ) Ὁπ6 ἐν ἴῃῦο 

ψ; 866 ποίθββἬ. Τη6 ογάθι οὗ {π6 

Οτθοὶς στράτ. ἐν αὐτ., ΥΒνΘΙΒΘ4 ὈΥ 

ΑΥΤΗ., 5 τόβῦοτβα ἴῃ ὑπ6 ὑθχύ. 

716 σοοα ] 4 χ., ΑΥΤΗ. πα 41] νυ. 

τ9. «Παυΐη] δο ὙΥ τοι, μα 4}} γν. 

χοθρύ ΑΥΤΗ.; νοῦ δἀορύβ λοζαζημ. 

“αυΐης ἐΠυ"ιδέ αὐὐαν}} (ὐαδίψηα αἰῦογ, 

Ἅγιοι, ; γοροϊἰΐηγ, Ἐπ πν.. ; λαυΐης ῥιιέ 

«ὐύαῃ, ΑΟΤΗ. δπα τουδὶ πηρ Ὗ γ.; θαῦ 

ΤΥΝ., ον. (Ὀοὐ), ΟΒΑΝ., ΟΝ. 86 

ὑμ6 βπιίθ νοῦ, δὰ ΤΎΝΡ., ὍΟὐογ., 

Οπλν., δάα ζγοην ἐμοην. 

16 ζαϊι} 8ὅ0. γτοι,., ΒΗΕΜ.: ζαϊέῆι, 

ΑΥΤΗ. δηα τοιηδιηΐηο ὅν. Υ̓μΘη ὑπ 

ΔΡΌΊΟΪΘ 15. ἐηβογέοεί ἴδοι ἃ Ῥυθροβι (οι, 

10 Βῃου]α πθν θοῦ 6 ονϑυ]οοὶς α ἴῃ ὕγϑηϑ- 

Ἰαθϊομ, 1 ὉΠπ6 ΕΣ ΠΡΊ15}) Ἰάϊοτη νν1}} ροὺ- 

τηϊῦ ᾿0 ο ὍὈ6 ΘΧΡΙΕΒΒθά, 

20. «]οἰἱυονο  ] Πανο εἰοϊἐνογοί, 

ΑΥἿΗ. δπα 8ἃ}1 Ὗν. βδχοθρὺ ὙΥτοι,., δύ- 

ἰοῖο. ΠΟΥΘ ἃΓ8 οα 585 ὑγ 6 γῈ 0116 1ΠἸΟ ΠῚ 

οὗἩ οὔν Ἰαπστιαρθ ΤΑΥ͂ 566 ΠῚ ΡΟΒΙΌΟΙΥ͂ 

γὶοϊαἰθα ΕΥ̓͂ Δἢ. ΔουΙβύϊο ὑγαπβ] 10, 6ΒΡ. 

ἴῃ οᾶ5865 ὙΠ 6. νῦν οὐ ἤδη 15 Γου πα να π 

{π6 δοῖ.; ὕμοβϑθ ἅτ Πού θυθ' οαϑῈ5. ἴῃ 

ὙΠ Ί ἢ γα 40 ποῦ ΓΆΒΗΪΥ ἀββοτύ ὑπαῦ ὑΠ6 

ΔΟΥ. 15 τιβθα ἴον ὑπ6 ρουῖ., θαῦ ἴῃ συμ 1ο 

Ὑγ6 ΟἸΪΥ ΤΘοοσ 56. 81. ἸαἸοΙη δῦ ῬΟΥ͂ΤΘΙ 

ἴθ ὑπ6 Οτθοῖς δουϊϑῦ ψμ190 ἢ ἄοοθ πού 

δχὶϑῦ ἴῃ οὐσ' ΕἸ ΠΟ 15} ραϑὺ ὕθηβθ, ὙΥ Πθτο 

Ἰάϊοπι τϑα αἶλοβ 5 ἴο ἰπδορῦ “Ππανθ᾽ (8 

ΡΟ ΔΡ5. 7π8ὺ ἀῦονθ, ψϑτ. 10), 10 τη δύ 

θὸ ᾿ἰπϑογύβά, θαῦ ὕμθβθ οᾶβθ5 ἃΓ6 ἴθνου 

ὑπ το θγῃ ὑγαπβίῦουβ 568ΠῚ Θ6η6- 

ΤΆ ΠΥ ἀυγᾶγθ οἵ. Μ|ῖρμὲ δὸ 

ἐατιἶί, ὅ6.1 ὅο (οπαϊθεϊηρ ὧν οἶδα.) 

ΤΎΝ., ον. ; ηιαν ἰθαλ, ΑΟἼἿΗ., ἃπα 

βῖτα. 81 σϑιηϑϊηΐηρ ὅν. ὙΠῸ δα 010 

ὃν εἰϊδοϊρ{ΐγνο 18. πΙΘΟΘΒΒΆΤῪ ὕο ΘΟΠΥΘΥ ὕΠ6 

ὑσαθ τηθϑπίηρ οὗ παιδεύω. 

ΟἬΛΔΡΙΒΒ ΠΠ., 1. 7}6η} Τλον Εν, 

ΑΥΤΗ. πα 811] ἵν. Οἱ {π158 ρδυύϊοϊθ 

566 ποίδβϑ 7) ἴοθό. Τῦ τηδὺ Ὀ6 ΟὈβουνϑα 

δ5 ὃ ὙΘΥΥ͂ σΘΠΘΓΆΪ τα]6, ὑπῶῦ Ὁ 15. Ὀθῦ- 

6. ὕο ὑτᾶμϑίαῦθ οὖν “ὉΠ 6η,᾿ ἄρα “ὑπθγο- 

ἴοτο,᾽ οὐ. δῦ ΔΗΥ͂ ταῖθ 1 “ὑπουθίοσθ᾽ θ6 

τού η6α 85 ἃ ὑγδιιϑιαύϊομπ οὗ ὕΠ6 ΤΟΥ ΠΊΘΥ 

ῬδιΈΪο]6, ὕο Ῥβοθ 10 ἃ5. ΤᾺ Ομ γαγα 1 

{Ππ6 οἴδτιβ8 ἃ5 Ἰάϊοπι νν}}} Ῥϑυταϊῦ, 50. ἃ 5 

ἴο νγθαῖζοη 105 {81} 1Π]αύϊνθ ἴοσοθ ΤὴηΘ 

Ῥγθϑθηῦ βθθιθ 8) ἰπβύδμηοθ ψΥμΘγ 6 ὕΠ6 

ταῦτα οχϑοῦ αἰβυϊηούϊοιι (5666. πούθϑ οὐ 

(σαί. ι11.. 5) οαρμῦ ἴο 6 ργββθγυϑά ; 501} 

1 15 ποῦ νγῖβθ ἴῃ ὑπ6 Ν. Τ, σΘηθν αν 

ἴο ῬΥῸ55 ὑΠπὶ5 τα}16. ἔοο 2]0ΟΥγοιίδίγ,, 8.5. ἴῃ 

ΤΑΘΗΥ͂ Οᾶ585 ὕπ6 οοπίθχῦ ἃπαὰ 1π ΤΩΘΏΥ͂ 

το 8 ὑπ ει8115. 807 1δογεἶὶ οἵ ὕπ6 βδογθὰ 

ΔΌΠΟΥ τασδὺ 6. δἰονεὰ ἴο Βᾶγο 

ἄπ. ννοῖσηῦ ἴῃ Ἀχίηρ 0Ππ6 ὑγϑηβ]αὐϊοι. 

Ἐν ΘΧϑηρΙθ, δῦ «0Ππὴ5 88 οἵ οὖν 

ἈΡΡΘᾶτβ ἴο ἀθβθγγθ οοπβι θυ} ]6 αὐΐθη- 

ἀΐουι, ΘβρθοῖδΠν ἃ8. μ6 ΠΟΥ] π.865 ἄρα ; 

δπ 4 ονθὴ δῦ Ῥαΐμὺὶ, 1 5ῃου] 4 Ρ6 τὸ- 

ΤΩ ΘΙ θΟ θα, τι888 οὖν Οἢ δὴ δνθυᾶθ 8 

οιω" ἰἄτπημοβ ὕο ἄρα οπμθθ. ἊΑ᾽ σϑ] ]Ὺ 

ἐαλ θα] ὑγαπϑ᾽ δὐλοπι πηιιϑὺ ὕαϊςο 411 ὕΠ|656 

Ὁμ1ηρ8 ἰηῦο δοοουηῦ. 

Ῥιίνϑε.. ἐπα! ΤΠαΐ ἤγ8έ, ΑΎΤΗ. δηα 5ῖπ), 
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Ἰΐηρϑ, πα 811 ὑπαῦ δι 1ῃ δα που; ὑπαῦ γγ8 Τ]ΔΥ ΡῈ 88 ἃ 
4 ααϊθέ δηα ἰγαμαα1} 118 ἴῃ 811 σοαΠη685 δηα οτανιῦγ. ΒῸΓ 

{15 5 σοοά, ἀπ δοοθρύδ]8 ἴπ {Π| βιϑῦ οἵ οἵ ϑϑνίοιτ, 
4 Οοά; ν]ιοβο Μ1Π 15. ὑπαῦ 811 τηθη 5ῃο] ἃ 6 βᾶγϑα, ἃπά 
5. 5Πο00]4 οοτηθ τπαιῦο {Π6 [8}1] Κπον]θάθα οἵ ὑπ6 ὑγαθῃ. ΒῸΓ 

ἐἤογ6 ἐδ οὐ Οοά, αϑα οπι6 τηθαϊδῦου αἰδὸ θύσῃ αοα 8π6 

6 τῆθῃ, ἃ τηδη (Ἰεἰϑὺ 9 6585; πὸ σαν ΗΠτηΒ6] ἃ τϑηβοτσα ἴοσ' 

8}],---ῃθ Φοϑθ ΠΟΩΥ ἦο δ 86έ ὕογίϊ, τὰν 105. οὐ 568 5018. 

" Υποιθιαμίο 1 ψὰβ δρροϊηὐθα ἃ ἤθυα]α, ἅμα δ ἃροβίϊθ (1 

811 γν. δχοθρὺ ΊΟΊ,., ΠΉΒΜ., συ 1 οἷν 

ΔΡΡΔΥΘΗΟΥ δάορὺ ὑπ6 οὐάϑι οἵ {16 

ἰοχύ. 

“Ῥοἐἰξίογιδ, ρυαῃο)8, ὅτο. διιρρίϊοαξϊοη8, 

ῬΥαψ67)8, γυϊογοοδϑίοη8, ΑΥἼἸῊ., Οὐν. 

Τοβϑῦ., ΟἿΝ.; ὀιϑεοϊιηγ δ, ῬΥο 678, αὐ- 

ἡηίδβ, ὙΥΤΟΙ,. ; ργαμθγ8, βιυρρίϊοαοίοη8, 

ἡηογοοδϑίοηβ, ΤΎΝΡ., ον., ΟἽΑΝ.; 

ΒΙΒΗ. ; οὐδοογ αἰϊοηϑ, γγαΐον8, ροϑίμία- 

ἐΐοηι8, ΒΉΒΜ. “ΘΡΡΙΙοα Ομ 5᾽ 15. ὈῪ ΠΟ 

ΤΑΘΔΏ8 ἃ; 084 ὑγδηϑ]αύϊομ ἕον δεήσ. (ΕἸΡΙΙ. 

ΥἹ, 18); Ὀαῦ 845 ὉΠ15 15. ἃ ὑθομηϊοδὶ ρ88- 

Βᾶ 58, 1ῦ ΒΘΘΙῺΒ ΤΠΟΓΘ Β5108.0]6 ὕο ΤΈΒΘΥν 6 

1ὖ ἴον ἐντεύξεις ; 5686 ποίαϑ. 

2. Αἰ] ὅο ὅστοι,., ΒΗΕΜ. : 701" αἰΐ, 

ΑΥΤΗ. 8η4 ἃ}]] οἰμον νυ. “Ῥα88] 

7Ζραά, Αὐτη.: 5 σῃῦ ομδηρθ, θαὺ Ρ6γ- 

Π8Ρ5 τηδηὐδὶπϊηρ ὈΘυὔθν ὕΠ6 τηϊχϑα βαῦ- 

7θοῦϊνθ δηα ομ]θοῦϊνο τϑῖ. οἵ ὉΠ οἴδιιβδ : 

ΘΟΙΏΡ. ποῦύθϑ ὑγν ἴ00, Οἰοί.. ἐνανιυὶ]) 

Οιῖοί.. .«ρεαοεαῦίο, ΑὙΤΉ. δπα 811 οὐμοσ 

γν. Ῥουθδρ5 “ γῆς 1} ΘΧΡΓΘΒΒ65 0Π 8 

ἴάθῳ οἵ ὍΠ6 τϑϑῦ “" δι1βῖπο ἔτοτη ψ Π1 π᾿ 

(886 ποῦύβθβϑ) ἃ 1100186 τῆοσθ ἔὰ}}]ν {Π8η 

“Ῥθδοθδθ]6 :᾿ ΘοΠηΡ. 1 Ῥϑύ. 11], 4. 

σναυϊψν}] Οπἠαδέϊίο, ὙΥτΟΙ,.., ΠΗΕΜ.; 

λοπεβίῃ, ΑΟΤἿΤΗ. δπα σϑιπδἰηϊηρ' Ὗ ν. 

Τὴ {Ππ6 ργβοθάϊηρ ψοτὰ εὐσέβεια, {Π6 

ὑγᾶηϑ]. οἵ ΑὐἼῊ. πῶ5 Ὀθθη στϑίαϊπθα. 

ὙΠοΟΟΡ “ ΘΟΟ] 6 58᾽ ἸΠΟΥΘ ΘΧΘΟΙΪΥ το- 

Ῥτθβοπίβ θεοσέβ., γοὺ 1ὖ 15. πιδοα ἴῃ 1] 

ὕΠ6 οἷάθν νυν. (θχοθρὺ ΟΥ̓ ΤΟΙ, 

ἜΗΕΜ., ρἱξο6, 1. 6. Ῥίον) ἃ ὑπ6 ὑγδῃ8- 

Ἰαύϊοη. οἵ εὐσέβ., ἃ: Βθθιὴ8 Τα γ]ν ἴοὸ 
Βαϊῦ ἃ}} {Π6 Ῥϑββαρϑθ ΠΘΓΘ ἰῦ ΟΟΟυΓ8. 

ΤΩ ἀονϊαίϊομ οὗ ΑΥΤΗ., ἃ].,) ἴῃ Αοὐ 

11. 12. 15 ποὺ ἴου' ὑπ 68 Ὀ δύνα. 

3. Οὐμ" ϑανήοι" αοα] ὃο ἜΒΕΜ.: 

αοὰ οὐυ" ϑαῦ., ΑΥΤἸΗ. δηά ἐμ τϑ- 

τηδιηΐησ ἦν. 

4. ΤἸλοϑο εὐἱϊ ἐδ ἐμα!] Ἡΐλο εὐἱῖΐ 

λῶνθ, ΑΤΗ. δηα 5|πὶ. 411 νυ. Τὴ6 

ὑταπϑ]αὐϊοη οὗ ϑομοϊθέ., εὐἴο εὐὐ[οί]ι, 15 

ῬΘΙΠΔΡ5 τοῦπϑυ ὕοο βίσοηρ. λοιυία 

06] Το ὕ6, ΑΥΤἸΤΗ. 5λοιία 

60Ή1}61] ΤῸ οοηιο, ΑΥΤΗ. 7Τλ6 

7 ζηποιυϊοα γε] Τ}ὸ ᾿ηοιυϊοάγο, ΑὐτῊ. 

δια 411 γν. (ἰποιυγηο, ὙΥ το Ι,.). 

5. «ἀπά οη ηιοα. αἰ801 ἴϑῖπα., ογ16 αἶ80 

γιοί., ἜΗΕΜ, : απ οὐ εά., ΑὐἸΗ. 

δα 411 οὔμπου γυν (θχοθρὺ ὙΥΊΟΙ,., στὸ 

οΤηΪύ5 οη6). ΤΠ6 δααϊίοη οἵ “ ἃπά᾽ ἴῃ 

ἐξαϊϊο8. ΒΘΘΊὴ5. τϑαυϊτθα ὈΥ͂ ΟἿ ἸάΙΟΠῚ: 

ἱπ4θθα σγ ΤΠΔΥ ῬΘύμαΡΒ. Βογηθυϊμη8β 

τσ ὐ]ν ΒΥ ὑπῶῦ ὑπ Οτθεὶς καὶ 15 ο0- 

ΘΔΒΙΟΗΔΙΥ ἴῃ 1861} αἰτηοϑῦ θαυίναϊθηῦ 

ἴο οὔτ “δ ηᾶ... 4150. Α πιαπ] 

5ο ΥΊΟΙ. ; πάη, ῬΗΕΜ. ; ἐΐα ηνατ, 

ΑΥΤΗ. δπα τϑιηδιηΐηρ' Ὗν. 

6. Τλ6 ἐοϑέϊηνοτ, ὅο.1 70 ὃ6 ἐ68- 
ἐϊποο ἴηι αἴνι6 ἐΐηιο, ΑΟΤΉ., δπα 5βἴτῃ. 

ΤΎΝΡ., ον., παν. Τὴ ὕσαθ οοη- 

βύσιιοῦϊ ἢ ΦΡΡΘΔΙΒ ἴο πᾶν Ὀθ θη ΟὈβευνϑᾶ 

ἴῃ ΟἜΝ., ὕο θ6 ὦ ἐεδένηνοτυϊο ἦγ, εἰτι6 ἐΐηιο, 

δα ΒΙΒΗ., ὦ ἐοϑέϊηνογυϊο ἔν, αἰνι6 ἔγηλ5. 

ΑἸἹΙ τὉ16 ν., δχοορὺ Αὐτῃ., ΟΕΝ., 

ἜΙΒΗ., τϑῦδϊη ἃ ΠΊΟΥΘ 1106 γ8} ὑγϑη8]. οἵ 

ἴδιος, “ Ἠ15.᾽ 

γ. Ἰγα5] 4τι, Αὐτη. δπᾶ ἃ1] ν. 

«Αρροϊηίο] ὃο ῬΒΕΜ. (ἀπά ΑΥἸΗ. ἴῃ 

2 ΤΊπ. 1. 11): ρειίέο, ἌΝ τΟΙ,. ; οὐααἰπεα, 

ΑΥΤἸΗ. ἃπα 81] οὐμοῦ νυ. Πογαϊα] 



ΟῊΔΑΡ. 11]. 2--12. 220 

5ΡΘ ΔΚ {Π6 ὑχτῦ], 1 116 ποί), ᾧ ἐθοποι οὐ ὑπ6 θα 65. ἴῃ 
{810} ἀπα ἐσπιίῃ. 

1 ἀθβῖτο ὑΠπθη {πᾶ Τη6ῃ ῬΓΆΥ 1 ΘΥΘΙῪ ΡΪδοο, Παρ ἀρ 8 
ΠΟΙν Ππαη5, τ] που πυταῦ ἃ πα ἀοαθυϊηρ : ΠΙςουνῖβα ὑπαῦ 9 
ὙΥΟΙΉΘΉ 8,150, 1η τηοαοϑῦ ριμ5θ, Ψ1Ό} 5 θἰδβύπθοϑ ἃ] βοθοι- 

το] ἀθ6855, ὁ Θοση ὑπο πηβ6 ]ν65,---ποῦ γι Ὀτθ 64 Πδΐτ, 

8 Π6] ΡΟ], ΟἹ ῬΘΆΥΪΒ, ΟἹ ΘΟΒΟΪΥ ΔΡΡΆΓΘΙ, θαὐὺ (1 οἢ. Ὀθοοιηθ τὸ 
ὙΓΟΠΊΘΙ ῬΓΟ 6551 ΘῸ(11η6858) ὉΠ τοι ο ἢ. σοοα ὙγΟΥΚΒ. 

δῦ Ὁπ6 ψοιηϑη ἸΘΆΓη 1 5118 Πη06. Ψ 10 811 β ] Θούϊοη. ΤΙ 
Βυὺ 1 5υῆδι. ποὺ ὑπ86 σοιηδῃ ὕο ΤΒΑΟΗ, ποῖ γοῦ ἴο πᾶνθ 12 
αι Ὁ ΠΟΥ ΟΥ ΟΥ̓ΘΥ ὑΠπ6 τηϑῃ, θαὺ ἰο 6 ἴῃ 5116 Π66. 

-Ῥγοαοῆιο)", ΑὙΤΗ. δηᾷ 811] ὅν. 

Τγμ, (1}] Τυιέ, ἢ ὧν ΟἹ ἰδέ, Αὐτη. 

ΖΤγυί, (2)] ὅο Ὅγισι.., ον. (οί), 

ῬΉΗΒΜ. : υογίέῃ, ΑΟΤΉ. ἃ πα σϑιμδϊηϊηρ' 

γν. 

8. 7 αεδὲγ6 ἐμοη] 1 αὐἱϊί ἐδιθγ 70 γ6, 

ΑΥΤΗ. διὰ 411] νυ. (ἐλ. 7 τνοῖο, Υτοτ,.). 

7ην θυθν ρία06) δο ΤΟΙ. (αἰ ρ1.), ον. 

Τερύ., ΒΗΕΜ. : ὧν αἷδ΄ ρίαοε5, Οον. ; 

ἐυογιυλι6)6, ΑΟΤΗ. διμα τουδὶ πἰηρ Ὗν. 

9. Ζιζοιυῖδε... αἰ80] δο ΤΎΝΌ., Οον. 

(θοῦ), ὅπαν., ΟἘΝ., ΒΙΒΗ., δχοορῦ 

ὑμαῦ. ὕπθῪὺ ἰηβοῦῦ αἷϑο ἰτητηθάϊαύο!Υ 

αἰθον ἰϊβοιυῖδο: ὅν ἴδ ἡιαηηον αἶβο, 

ΑΥΤΗ., ΒΗΕΜ. 7η πιοαοϑέ, ὅτε. 4 ἀογ᾽ν 

ἐπιοηυδοίνος ἦη, πιοαεδέ αρραγοῖ, ΑΥὐΤτΗ. ; 

γῶν ἐδέην 8εἴνο8 ἔμ, ὁοηυίγ αρ., ΓῪΝΗ., 

Οον., ον. Τοϑῦ, (αγαμοηο, οτηἸΟ 1 ηρ᾽ 

ὑμ6 φῥγθοθάϊηρ ἐμαί, ΟἿΑΝ., ΟἿΝ., 

ῬΙΒΗ. 

ϑλαπιο αϑίη658] δο ΑΥΤΗ. δα. 1611, 

ξΟ]]ο νυ πρ 411 ὑπ Ὗν. θχοθρὺ ΒΗΒΜ. 

(θην) ε1)6886): ὍΔ ΤΩΔΥ ἃΡῚΤΘ6 Ψ]Ὲ 

ΤΥΘθΟἢ (ϑυηοῖν. ὃ 20) ἴπ τϑρυθύνπρ' 

ὑμὰῦ {Π18 ΒρΡ6]Πησ μᾶ8. Ὀθθη αἰβρίδορα 

ἴῃ ὍπΠ6 τηοάθυπ βαϊθ]οη8 ὈΥ “Β|δῃηθ- 

Τδοθάηθϑβ,, ἃ ἴουτη ἴπ ὙΥΪοἢ {π6 τ 

ΘὐΥΙΠΟ]ΟΡῪ 15 ρεγνογίθά. 

Θονογηυϊηἰοαην6588) ϑοῤγοίγ, ΑὙΤΗ,, 

ἜΗΕΜ. ; δοδγεοηε880, ΝΥ τοι,., ον. Τοβϑῦ.; 

εαἰβογοίο δεϊναυθου", ΤΥ ΝῸ., ον., ΟΚΑΝ., 

ῬΙΒΗ.; ηιοαεδίϊο, ΘΕῸΝ. Τῦ 15. νθΡῪ 

αἸἤου]ῦ ὕο βοίθοῦ ἃ ὑγϑηβ]ῖοι [ῸΓ 

σωφροσύνη. Οὐυτ  ΟΠοῖο6. 5861Π18 ἴο 116 

ΒῸΣ Αὐἄἀδιη 13 

Ῥεύνθθμ “βοθθυτηϊ" θπθϑβ᾽ δπα “ α15- 

ογθύϊοη ;᾿ ὑπ ᾿αὐδσ (Π]οΟγΘ Θβρθοίδ!]ν 

ἴῃ Π8 δα]θοῦίνθ: 5886 ὕνψο ρευυϊηθπηῦ 

ΕΧΧ. ἴπ ΒΙομαγάβοι, 2) 1οΐ. 8. ν., ἔγομπῃ 

ΟἸδοογ, δ εϑϑοτιε8 Ταἶο, δὰ ΜΙύομ, 

αν. Κερ. τι. 157) 18. ὙΘΥῪ 510 8.}0}16. ἴῃ 

τοῦ. ἴο σοηθη (ἃπα 15. 80 τπιϑδα ὈΥ͂ 

ΤΎΝΩ., ον., Ομ ΑΝ., ἴῃ νϑῦ. 15), Ραῦ 

6Π6 ΤΟΥ ΠΊΘ᾽ ΒΘ ὴ5 θθϑὺ ὕο ρυθϑοῦνα {86 

ΘΟ ΥΠΙΟΪΟΟῪ οἵὗὁἉ {Π6 οΥἸΡΊ ἃ] πννογά. 

Βγαϊαεα] Βνοϊαεα, ΑὐΤΗ., {Π6 οἱ ον 

ἕογπι οἵ [Π8 βᾶπι8 ψψΟΥα : 5016 τη θυ 

αι θοηΒ οἷν ὀγοϊαθγο ἌΡΡΥ. ὈΥ͂ τηΪ8- 

ἰδϊκθ. 

Απὰ γοῖϊα] ὅ Οὐ φοϊά, Αὐτη. 4;- 

»αγε] ϑο 6 Εν., ΒΗΕΜ.: οἰοίδιε5, ἌΝ τοι,.; 

οἰοίδ, Οον. Ταβῦ. ; αὐγανψ, ΑΥΤΗ. δπὰ 

οὗμον νυ. 

1ιο. Τλγοιγ}) ὃο ΤΎΝΡ., Οὐον. 
(θοῦ), ΟΚΑΝ., ΒΙΒΗ. : εὐὐΐ, ΑΥἸΗ., 

ΟἘΝ. ; ὧγ, ντοι,., ΒΗΕΜ. 

12. 16 τῃῦὉηοηναη} 4 τὐοηιαη, ΑὙΤΗ. 

ΤῊΘ ᾿πβουύϊοπ οἵ ὕπ6 δυῦϊ0 186. Βθθιὴ8 

τα υϊγθα ὈΥ Οὐ ἸΔΙΟΙΉ, ἃ5 1 ΨΘΓ. 11, 

5686. πούθϑ. ΝΟΥ μοί] Νοῦν, 

ΑΥΤΗ. ΑἈΑ5 ὁπ δουητηδηα ΒΘ66ΠῚ8 ἴο 

μᾶνθ δἰδὸ ἃ ϑθῃηθυα] Το ποθ (866 

ποῦθ8), 1Ὁ 15 ῬΕΡΠΔΡ5 Ὀούϊογ ἤο Ὀ6 δχϑοῦ 

ἴῃ οὐδέ; 566 πούθβ οῃ οἢ. 1, 4 (Τ γαηϑῖ.). 

Παυο ατἴ.1 ὅ8ὃο ΤΎΝΡ., Οον.: λαπα 

ἰογαἰοβο]ιίρ, ὝΥτΟοΙ,. ; υὑ86 αὐἡ]ιογίο, ΟΟΥ. 

Τοβῦ. ; λαῖι (οηυϊΐοτ, ΠΉΕΙΜ. ; 81} 

απ ον, ΑΟἼΉ, ὅπ Ὁπ6 γϑιπ! ηΐηρ᾽ 

γν. 

9 
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14. “8 ἢγϑὺ ἰουτηϑά, ὑπο τῆν. Απα Αάδηι τγὰβ ποὺ ἀθοοῖνθα, 
Ῥαὺ ὑπ σγουσηδη θθπρ' μαῖα ἀθοθινθα [81] τηΐο ἰγϑηβοτοθ- 

15 5ίοπ, Ὑϑὺ 5118 518}1] θὈ6 βανθα ὈΥ τηθϑηβ οἵ ΤῊΒ ΟΗΠῸ- 

ΒΕΛΠΒΙ͂ΝΟ, 1 {πον οοπύϊηπαο 1ἢ [10 ἀπ ἰονο δηα ΠΟΙΊ 655 

1 ΒΟ ΘΙ] Θ6Π688. 

1ΠΙ|. ΔΙ Π] 8. {π6 βασιηο, ΠῚ ἃ τηϑ ἀθβῖτα {Π6 οἴοθ οἵ ἃ 
2. ὈΙΒΠΟΡ, Π6 ἀθϑιγθῦῃ ἃ σοοα σγοῦκ. Α ὈΙΒΙΟΡ ὕπθη τηπβὺ Ὁ 
1ΡΓΘΡΙΌΔΟΠ Δ ]6, ἃ Παβθαμα οἵ οὁη6 ψηΐθ, βοῦθι, ἀϊβογθθύ, 

4 ΟΥ̓ΘΥΪγ, ἃ ἰονεν οἵ Ποβρι αν, ἃρῦ ὕο ἐθδοῃ : ποὺ ἤθγοθ 
ΟΥ̓́ΘΙ; Ὑ116, ΠΟ 5. κου, αὐ ΤΟΥ ὈΘδΙΊηρ,, αν ΘΥ586. ὕο σΟη ΘΗΙΟΉ, 

4 τοὺ ἃ ἰονϑῖ οἵ τηοόπϑύ, οὁη6 {μαὺ τα ]θὺ ἢ νγ81] ἢ15. οὐ ΠΟιΒ6, 

14. ῬΙαΐμηῖν αφοοίνοα] ἢ ΤΠ εροϊνοα, 

ΑὐΤΗ. 1Πεἰ1 ἐπέο] ἸΠΓα8 ἐπ {})6, 

ΑὐἸΉ., ον. Τοβϑῦ., ΟἘΝ., ΒΊΒΗ. (οτη. 

ἐλο, ΤΎΝΡ., ΗΕΜ.) ; λαΐϊ, δγοτιῆέ ἐη 

ἐλ, Οον. ; τὐαϑ βιιδαιιεα ἐο ἐδ, ΟΚΑΝ. 

15. γώ) ὃο ΒΒΕΜ.: δοίδεϊῃ, 

ἍὝ Ίστ, ; ποίιυϊε δία ἀΐι), ΑὐΤἸῊ. δπά 

186 οὔπον νυν. Βῃ ηιθαη8 ΟΓ {πὲ 

οἠυϊαδοαγἕη,}] 70 οἱ δοαγίγγ, Αὐὐτη. ; 

ὃψ φεπογαύοπ Ο 8οιθ5, ὝΥΤΟΙ,., ἈΗΕΜ. 

(ολ γ6Ή}; ἐμογοιν δοαγηγο 6 ον αγοη, 

ΤΎΝΤΡ. δπ4 τϑιημηϊηϊηρ Ὗν. 

ον] 80 8] ν. δχοθρῦὺ ΑΥΤΗ., 

ὙΒΙΟἢ ΠΘΓΘ σῖνϑϑ σμαγὶξῳ ; 566 πούβϑ οἢ 

οἷν. 1. 5 (Τγαηϑῖ.). 

ΘΟ ογ"ηυὐγιοἰδεῖτι65.1] ϑοδγοΐῃ, 

568 πούββ Οἢ). γϑὺ. 9 (7) γαηϑί.). 

ΑστΗ.; 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΠΠ1. τ, 1) γι ἐβ ἐδι6 

ϑαμύη 7] Α ζεϊε [μι ἀὐογαϊο, ἌΝ τοτι. ; ἐδγ8 

18. ὦ ἵἔγιι6 αὐ., ον. Ταβϑῦ. ; [}Πιὲ8. 18] ἃ 

“7αϊιλζοϊ δαγίν, ῬΤΒΗ. ; α 7. 85., ΚΗ ΕΝ. ; 

ἐδιῖδ 5 α ἔγιιο βδαψίησ, ΑΤΗ. ἃπα το- 

τηϑὶ πη ν. 

2. 7ργγεργοαοϊαῦε} ὅϑδῖτα., εὐἱἐιουιέοη, 

γΈΡΥΟι6, ΔΥΊΟΙ,..: ὀίαηιοίε558, ΑΥΤΗ.; 

Οον., ΟΚΑΝ., ΒΙΒΗ.; ζαιίϊε5586, 'ΤΎΝΘΡ. ; 

σηγοδιυ οαῤίο, ον. "δϑῦ. ἢ την οιι6- 

αίο, ΘἜΝ. ; ὑργοργεϊιογϑίδίο, ἜΠΕΜ. Τῇ 

1η86 ἀδβῆηϊθίου. οἱ νγορδίθυ. (Ζ οί.) 15 

το ὐ, “ΙΓ Θρ Δ 8016 Ξε παῦ οαηποῦ 6 

7ιϑέν τορρΡόοδοῃ θα, 0815 586 πὴ5 ὑπ ὑσᾶπ8- 

Ἰαύϊοη πθϑαβα ; 566 πούβϑ ὑγ ἴοο. 

Α ιιδδαπαι] Τλὸ ἢ., ΑὐτΗ. 

Τιῃ ἰμιογο. 

ϑοδογν, αἰϊδογεο ὃο ΤΎΝΡ., Οὐν.: 

σἱγίζανιέ, 5δοὖον", ΑἼΗ. ; δοῦν, ρ»μαφηΐ, 

ὙΥΊΟΙ. ; 80δγε, αὖὑγ806, Οον. αβύ., 

ἜΗΕΜ. ; αὐγφογέ, 5οῦο)", ΟΕΑΝ. ; τὐυαίοΐ;- 

ὅπ, 8οῦον, ΟΕΝ., ΒΙΒΗ. 

Ογαάονῳ}] ΟΥ̓ φοοά δεϊαυΐοι", ΑΥΤΗ. ; 

λογιεδέϊῃ ρα» εϊ!θε,, 'ΓῪ ΝΗ. ; ὁΘοηνοῖγ αρρ.; 

ΒΙΒΗ. ; ἡιαπονῖψ, ον. (Ὀο ἢ) ; εἰὐδογεέο, 

ΟἸΑΝ. ; ηιοαοδέ, ΟΝ. ; ὁοηνοῖψ, ΒΉΞΜ. 

Α ἰουοῦν ὁ} λ08.1 δο ΒΙΒΗ., δπὰ ΑΥΤΗ. 

ἴῃ ΤΙ. 1. 8: σίυογν ἴο ἤο8ρ., ΑὐτΤῊς. 

(μ6.6) ; λοίάψηγο ᾿ο8ρ., ΔΥτοτι. ; λαγ- 

δεγοιι8, 'ΓῪΝΏ., ον. (θοῦ), ΘἘΚ.---ἃ 

πούϊοθα Ὁ]86 ὑγϑ 8]. ; ὦ ζοροῦ οΓ ἢο8ρ., 

ΟἸΒΑΝ. ; ὦ πιαῃ οΓ ̓ οβρ., ΝΉΒΜ. 

3. Χ} Ἴογ06 οΥῈ} ιὐΐη.6} (τἴσέη, ἐο αὐΐγηιο, 

ΑΥΤΗ., ΟἘΝ., ΠΗΕΜ., πα βἴτη. οὐμον 

Ὑν. θὀχοθρῦ ΤΎΝὉ., ἐγνοηξοη; ον. Ταβῦ., 

αἀγοημαναθ. ΠΘ τηδυρὶπδ] ποθ [ποΐ 

γεαείῳ ἰο χιαγοῖί πα ο76᾽) τὐγοη, α8 

ογ6 1γν εὐΐηι6} 5χλοννβ ὑμπδῦ οἵισ Ἰαδὺ ὑγδηβ8- 

Ἰαύουβ ΒΥ ΘΟΓΓΘΟΙΥ ὑπ6 τηθϑηΐπρ οὗ 

0Π6 σψονᾶ, ὑποιρὴ ὉΠ6Ὺ μῶν ποὺ δχ- 

ῬΓΘΒΒθα 1. ἡ 

Νὸ ϑ8ἐγἱμον) Αὐτη. δ αβ ἢ ποέ συθεαῖῃ ον 

“ογϑοαγίηᾳ} 

Ῥαϊίονί, ΑΥἼΗ. ; ἐοημρογαλιιέ (ογ" ρα- 

οἱεη), ΤΟΙ. ; σογίϊο, ΤΎΝΌ., Οὐον,, 

ΟΒΑΝ., ΘἜἘΝ., ΒΙΒΗ. ; δύ, ον. Τοϑῦ. : 

ηιοαοϑί, ΠΗΕΜ. Ανεγδε ἐο ὁογ- 

ἐεγιίϊογι] Νοΐ α ὑγαιυῖον, ΑὙἼΉ. (80 ΤΊ. 

111... 2}: ποΐ {ἰξίγίοιι5 (91) Ζιιῖ ὁ 5ἰγ δ 

οΥ' οηψαάψηο), ΝΥ τσ, ; αὐμονγηησε Πολέ- 

ψηρο, ΤΎΝΌ., ΟΒΑΝ,, ΒΙΒΗ., Ὡιηα βἰ πὶ. 
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᾿αντηρ' ἢνἷ5. ΟΠ] ἀσθη 1η σι] ού!οη νι] 81} τανῦν ; (Βαύ τ αὶ 
ἃ Τηϑ ΚΠΟΥ ποὺ Πονν ἴο τπ116 Π15 οὐ ἤοσ86, πον 518] [6 

ἴα Κα οαγ6 οἵ ὑπ6 σατο οἵ Οοα 7) ποὺ ἃ ποὺ θοηνοσί, ἰθϑὺ 6 
Ῥοιηρ θϑβούθα ἢ ρυιθ Π6 [81] τηῦο {πὸ Ἰπαριηθηῦ οἵ 
{π6 αδν]]. Μούθονον 6 τητιδὺ ἤᾶνθ ἃ φΟΟα τοροῦὺ ἃ]80 7 
ἔτότη {ππθτὴ 10}. ἅτ ψ]ὐποῦύ, Ἰθϑὺ Π6 [8}1 το γορυΌδ ἢ 

δ ηα {π6 βῃδτα οὗ {π6 ἄδν!]. 

ἸοΘϑοοη5 1ἢ [Π|τ6 ΤΠΔ ΠΟΥ ηγιδέ 6 στᾶνο, ποὺ «ουὮ]6- ὃ 

ἰοηριιθα, ποῦ οἼνθη ἴο τατιο ἢ) Ὑ1Π6, ποῦ ΘΥΘΘΟΥ͂ οἵἩ θᾶ86 βΆ 1; 
ΠοΙαἸηρ {Π6 τηγϑύθιυ οἵ Ὁπ6 [10 1ῃθ ἃ ῬαΓ6. ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘ. 9 
Απα4 ἰοῦ {Π688 αἰδὸ ἢγβὺ Ὀ6 ργονβά; ὑῃθη ἰθὺ ὑῃθιὴ βθῖνθ ἃ5. 1ὸ 

ἀἰθδοοη8, 1 {ΠῸῪ 06 ἀπάθι πὸ ΟΠ δΙΡΘ. ΓΘ σοϊηθη 1ῃ [κ6 Τὶ 

ΤηΘΠΠΘΙ τηπιϑῦ 6 ογᾶνθ, ποὺ 5] Π ΘΓ, ΒΟ ΘΙ, [0 }πι] 1 ἃ}} 

ὑμ]ηρ5. 

ον. (αὐ. 86),7,2}; πὸ ἔγγιον, Οὐν. 

Ταρβῦ. ; πὸ βοϊέον, ΟΕΝ. Α ἰουοῦ ὁ 

ηιοηθ}}] (ὐονοίουνδ, ΑΥΤΉ., ἃ: βίτη. 8} 

οὗμον ν. Τὺ 15 Ὀθθύδογ ο ἵθορ “οονϑὺ- 

Οὐ8᾽ ἴο" πλεονέκτης. 

4. Ηἰἴ8(2)} Νοῦ ἴῃ 1081105 ἴῃ ΑὝΤΗ. : 

1ῦ 15 οτητὐὐοα ὈΥ 811 οὔμοι Ὗν. Ὄχοθρὺ 

ἜΉΗΕΜ, 

5. ΜΒιμ] ὅὃο Οονυ. (θοῦ), ἮΉΗΕΜ.: 

7ογϑβοίμιε, ὝΥτοΙ,. ; 70", ΑὐΤΉ. ἃμα {1} 

οὔμον νυν. 

6. Α ποῖ σογυυονε)] ὅδῖτη., ποιῦθ σοΉ- 

“μογίϊαο ἰο {6 ζει, τΟτ,. : ὦ πουΐοο, 

ΑὐΤΗ.; ὦ ψοῆφα δοῖεν, 'ΓῪΝΌ., Οον. 

(θ068), ὅμαν., ΟἘΝ., ΒΙΒΗ.; α πεορἠγίο, 

ἘΉΗΕΜ. 

Βεροί(οα, ὅς. Ζιϊξοα τ υἱέ, ρνῖάο, 

ΑΥὐἸΗ.; ρι νυ», ὅον., ΟἘΝ., ΒΙΒΗ. 

ΤῊ ἰάθα οὗ ἃ βύπρία, ᾿Ἰπβθηβοῦθ, ρυϊάθ 

οαρῃὺ ο θ6 σοηνθυβα 1ἢ ὑγδηβ]δίϊοη : 

5686 ΠοΐαΒ. 

“ιασηνο ὃ. ΤΎΝΡ., ον., ΟΒΑΝ. 

ἜΗΕΜ.: οοπαοιηαξίου, ΑΟἼἸΉ., ΟἜΝ.; 

ῬΙΒΗ. ; αοηιλα (01" Β2 1.6), ΔΝΊΟΙ,. 

7. Αἴ8ο 2 η"οηι)ὴ Οὗ, Αὐτη.; {86 

ΜΟΥ ἡιογεουο), ΑΥΤΗ., Ττηϑῦ 6 ΡῖῸ- 

ῬΟΙΙΥ δββιίσηθα ἴο δέ, ψ]ΟΠ, 85 ΠδΒ 

Ῥθθὴ ΟὈβθῦνθά βθυθγδὶ ὑϊπὴ685 ἴῃ 6 

ΠΟῦ6Β (ΘΟΙΏΡ. Οἢ Ψψ6 1. 10), Οὔδθ πη ΔΡΡΘΔΥΒ 

ἴο τϑνευῦ ὕο 105 ῬΡΪΠΊΔΡΥ τη ΘΘ Πρ". 

Τιϑὺ ὑπ ἀθδοοὴβ 06. ᾿αβ θᾶμα 5 οἵ οπ6 Ὑ116, Τ]1Πηρ 12 

8. “ΤεαροΉ5, ὅτο. 1 ΘΙτα ] αν ΠΉΕΜ.: 
{ἰμοιυῖδα ηνιδὲ ἐπα αἀἰδασοηϑ 6, ΑὙἼἿΉΗ. 

“Ζ)οασοη8] χη βίον, Οον. (Ὀοὐ), ΠΑΝ. 

ῬΙΒΗ. ΤΠὸ τοϑῦ ρῖνθ " ἀθδοοηβ,᾽ δἰ ΠῚ. 

τὺ (ΑΥΤΉ., ΤΎΝΗ.) οὐ ψὶῦπουῦ Π6 

Δ 1018. .Βαϑ86 ψαΐη} Μ΄ ουο 

αὐψηηνηο, ὝΥ στ, ; ἤἰἰέδῳ ἴμονο, ΑὝΤΗ. 

δια 411] οὔμον νυν. 

το. ,ϑ6)"})6 αϑ ἰδ ο0η.5] ἴ786 ἔἾ,6 οῇῖδο οὗ α 

7] οαοοτ, ΑστΤῊ. ΤΠ5 Ρ ΡΠ γα ΒΒ τηϊοῦ 

6 ἁνοϊθα ὈῪ πϑίηρ' “ταϊηἰβύθν ̓  ἢ αὐ 

{μ6 οὐβεῦ Κν.; νγ 586πὴ Πονθυ  ὕο 

Τα αῖγθ ἴῃ ψ6 7. Γ3 ἃ ΔΙ υβίοη ὅο ὕΠ6 

οΠοΘ “ ποιηϊπδίϊτη.᾽ 

ΠΡ ὑὸν ὅο, 6.1 ὅδἴτη., ψῇ ὑπο δὲ 

δίαηιείό556, (ον. ; δούπ ἴοαπα ὀίαηιε- 

ἰε55, ΑΎΤΗ, ; ψ7 ἐλον δὲ Κοιυιαο Καιίζε886, 

ΤΎΝΡ., ΟῈΝ. (ὀίωηινοίο5); δεγηρ ὁί., 

ΒΙΒΗ. : λαϊηηθ πὸ ΟὐῆνΉ, ὙΝΊΟΙ,. 

[Δ αἸπηρ' (07) “0᾽66ύ δ.,1.116}}, ΤΛΗΕΜ.; 5ἴτη. 

ον. Τϑϑῦ. (ὠλαηιο). 

11, 76 τὐοηιοη.} ὅδο ὝΥ Ίστ,. (οπι. ἐλε), 

ἜΗΕΜ. : ἐλεῦ)" υυὖυο5, ΑὝΤΗ. ὩΠα 81] Οὔ Γ 

νν: 7. {πε ηἠναγιον"} ὃ. 

ἜΉΕΜ. : σὐδη. 80, ΑΟΤΗ., ΤΎΝΌ., Οον., 

Οπαν., ΒΙ5Η., 8}1 ῥ᾽ δοῖπρ τῦ αὖ ὑπ6 Ὀ6- 

σἰπηΐηρ' οἵ ὉΠ 8 ν6ΓΒ6. 

12. Πποϑαγα5] 1},6 ἢ.., ΑὐὐἼῊΗ. 

Ποῖ] 8, π᾿ ἃ βί πη] Ρ]δθ6, 411 ν. 

δχοθρὺ ΑΥΤΗ.; Ὑν 1 οἷν Ρ]Δ065 ὉΠ δάνουρ 
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"5 

τό 

ΙΝ. 

αὖ ὑΠ6 οπα οἵ [Π6 νϑυβϑ. 

ι: ΤΙΜΟΤΗΥ. 

{π6ῖ: ΟὨ]Π] ἄτθη γγ 611 ἀπ ὉΠ|6ΘῚΓ ον Ποιι5658. ΕῸΓ ὑπου ὑπαῦ 
Πδνθ βουνϑα 761} ἃ5. ἀθδοομβ οὔ! ἴον ὑΠπϑιηβοῖνοθ ἃ φοοῦ 
ἄθρτθθ, δηα σγθαὺ ῬΟ] 655 1π {Π6 [10 ΜΠ1Ο]. 15 1 ΟἸ τὺ 
«[681|8. 

ΤΉ Θθ6 ὉΠπ|πρθ ττ6 1 ἰο {π66, Πουρ ἢ 1 ΠΟρΘ ὕο ΘοΙηΘ 
απο ὑπ66 βοιηθν δῦ ἡΌΊΟΙτ]ν ; Ὀαὺ 1 1 βου] ὑδυνγ ἰοπρ, 

{πῶῦ {ποὺ τπαγοϑῦ ΠΟ ον ὑδποι οπρἰοϑὺ ἠο Ὀθαν 
ὉΠ 56 1 τὰ {πὸ ποῦβο οἵ Οοά, ψΒ]οῖν ὕλαν 15 ὕΠπ6 οπατοῦ οὗ 

{πὸ ᾿νιηρ Οοα, ὑπ6 Ῥ1Πδὺ δα θα515. οἵ 1π6 ὑγσυθῃ. Απά 
Ομ ΒΒ ]γ, στθαὺ 15. 6Π6 Ταγβίθυυ οἱ φΟ 655; “ΠΟ γγὰ8 
τη 1} ἴῃ {ὑπ ἤθη, 1αθῦ πο 1ῃ {Π6 Βριτ1ὐ, βθθη οἵ 
ΔΏΡΘΪΒ, ῬυΘδ θα διποπρ ὕπ6 θα 1165, θο!ονοὰ ὁπ τῇ. ὑΠ6 

γγΟΥ] 4, Τθοθιγθα ὉΡ ηἴο ο]ουυ. 
ον θοῦ {16 Θρ τι Βα ΘΧΡΙΘΒΒΙγ, ὑπαὺ τη ὑΠ|6 Ἰαὐθου 

]Π168. ΒΟΠῚΘ. 588}} ἀθρατὺ ἔγοιη. ὑπὸ [Ἀ10Π|, οἸνιηρ 66 ἴὸ 

ὙΥΒοΥΘ ὑπο (βευὺ ὙΥΊΟΙ,. Ομ] [8). 

15. πὸ ΠΟΙ ὕο πηϊβύαϊςθ, ἴὖῦ 566 5 

Ῥεύνθν. ο ἰκβθρ, ἃ5 [81 ἂἃ5. ῬΟββί 0186, ὑπ6 

ΟΥΘυ οἵ {πΠ6 Οτροῖϊς. 

13. ϑερυοα, τὐοῖΐ α8 α.1 [7}86ε6 ἰδι6 

οὔίοο οΓ α ]Π)οαοοη, εὐεἰϊ, ΑὙΤῊΉ. 

Οδέαϊη 20}] Φυμοίιαδε ἰο, ΑΥΤΗ.; 

ῬΗΕΜ. ; σοί, 'ΤΎΝΌ. Πα ἃ] ὑπ τοιπδῖη- 

1ηρ Ὗν. (σείε...ο, ὟΝ 101,.). 

14. Ἵποιρσῖ, 1 δορ6)] ορύμῃ, 

ΑσἸΗ. ; δπᾶ ἴηι. 811 οὔμεν ὅν. .88 8 

ῬΑΓΙΟΙΡΙ6. Θοηιοιυιαΐ 

αιυοιίῳ} ὅοηο, Δ Το, ἢ σεν ϑῃονγεΐῃ, 

ΟπΝ. ; φιυίοκίν, ΒΗ Μ. ; δλορείυ, ΑὙΤΗ. 

διηα τοιηδ ΐηρ Ὗν. 

τ5. ϑλοινϊα ἰαγγν ἰοηφ) δαϊιαΐ ἐ., 

Ὕγ τσ, ; ἐ. ἰο, ΑσΤΗ. 86 Ἀ}] οἴου Κ ν. 

Τγλίον ἐγ] Τα τὐηγοῖ, ον. Ταθί. ; 

αὐλιῖοδ, ΑὙΤΗ. ἃπα 8}1 οὔμον Ὗν. (ἐλαΐ, 

ἍνΊοΙ.). 48α818] σγοιπα, ΑΟἼἸΗ. δπα 

411 γν. Ἔχο. ΝΝΊΟΙ,., ϑαάίμιθβ86, πιὰ ον. 

Ταβῦ., δέαῤὶ γ8]ιηνογυίο. 

τ6. (ΟὈηο55εα}}] Τί οι, ἐοηΐγο- 

γον δη, ΑΥΤΗ., ΟἘΝ. ; «ὐὐΐδ, οὐνἱἱ παγο, 

ΤΎΝΡ.,. ον. ; εὐὐέμοιέ αοιΐίο, ΟΒΑΝ., 

ῬΊΙ5Η. Τ͵7λο0] "οά, 

ΑΥἹΗ. Μαρπίξεδίο] ὅὸ 

ΟΕΝ., ἘΒΕΜ.: πιαπήεδί, ΑΥὐΤΗ. ; 

ϑηοιυοά, ΤΎΝΙΌ. δα τοπιαϊηϊπρ Ὗγν. 

Απνοη 0} ζἠιίο, ΑὐΤΗ. ἃπὰ 811] νυν. 

(ϑοιπθ ἔθ), ο]Π]ονῖηρ ὑπΠ6 ναϊσ. 9 

τλδ: ΠΟΙ ὈΓΙΘΗ͂Υ τουπατῖς ὑπαῦ {Π6 5ῖχ 

ΘΟποΙ αἀ ηρ οἸδθ 5. οἵ {Π|5. σ ΘΥ886. ΤΩ 

6 δυγδησθα βὐϊο ποτ θυ ΟΆΠΥ ἴῃ {Π6 

ΤΟ] πο νῶν: 

Ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, 

᾿Εδικαιώθη ἐν πνεύματι, 

᾽Ὠφθη ἀγγέλοις" 

᾿Ἑκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, 

᾿Επιστεύθη ἐν κόσμῳ, 

᾿Ανελήμφθη ἐν δόξῃ. 

νυ μποαῦ πὐρίηρ ὕοο ΒΓΟΠΡῚΥ ὕΠ6 τηθ- 

ἰὐῖϊοα! ομαγδοίθσ. οἵ ὑπ οἴδιιβθθ, ἴῦ 

σου] 50}}} θὰ Ὁῃδῦὺ ὉΠ6 ΒΡ ΡΟΒ ΟΝ. 

δα ναποθά 1π πούθβ ἐμ ο00. 4068 ποῦ ἃρ- 

ῬΘδ1 νν ΠΟΥ πὶ ποὰῦ Ρ]Δα8111γ. ΑἸ- 

ον (ὧν ἰοο.} οὈ͵]θοὺβ ἐο {115 νῖϑνν, θαὺ 

ΔΡΡΘΔΥΒ ΟἸΘΑΡΙΥ ὕο ἰδῶπ ὕο 1Ὁ ἴπ 18 

ποῦ οὐ 2 Τίηυ. 1ϊ. ΤΙ. 

ΟἬΑΡΤΕΒ ΙΝ. 1. Ποιεῖ] [ογ- 

βούγιο, ἌΝ τοι. ; που, ΑΟἸΗ., ΟΕΝ., ΒΙΒΗ.; 

απα, ΒΒΕΜ. ; ὑπ6 οὔπου Ὗ ν. οτηϊῦ. 

ϑαλ} ὅο ὑντοι,.., ον. Τοϑῦ., ΒΗΕΜ.: 

βροαϊοίῃ, ΑΥὐΤἸῊ. ἃπὰ {π6 οὔμοι Ὗν. 

ΑἸ! πμ6 νυ. δχοορῦ ΒΉΗΕΜ. Ῥγθβαυν 

0Π6 οΥ̓6υ οἵ σὺ ἃπα δάνουρ δαορίθα 
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ΒΘ ΠΟΙ ρ᾽ ΒΡΙΙ5, ἃ πα ἀοοίτηθθ. οὐ αθνι]5, ὉπτοῸρἢ ὑπῸ 2 
ΠΥΡΟΟΙΊΒΥ οἵ 5ρθδ κουβ οὐ 1165, ηλθη) ὈΘδΡΊηρ᾽ ἃ τα οἢ. {Π|61’ 

ΟΥ̓ ΘΟΠΒΟΙΘΙΘΘ, [ΟΥ Ὁ] α1π|ο᾽ (0 ΤΊΔΥΓΥ, αὐ ὁοηιηναγοἰϊη, ὕο 5 

αἰρϑύδιη το τηθαΐβ, γι οὐ ογθαῦθα ἴον ἐπι ὑπεὺ θ6- 

πον 8η4 πᾶνθ {1]] ἱππον ]θάρα οἵ ὑπ6 ἐσ ο ραιίαϊκα οἵ 

τι} ὑπδηἰκβοινιπησ. ΕΣ Θν ΥῪ ογθδύιτθ οἵ Οοα 5 σοοῦ, ἃπὰ 4 
ΠΟΙ Πρ ἐ5 ὕο θ6 το 566, 1{τὸ 06 τϑοθινϑα τ ὉΠ ηκϑοΊ ντηρ’; 

ἴογ ταῦ 15 βδποῦ θα Ὀν {1|6 ποτὰ οἵ θα δηα βιρ0]1ο θη. 5 

Τῇ τποὰ βούξθϑῦ ἔου Ὁ ὉΠ|656 ὉΠπ|ηρῈ ἴο {π6 Ὀτοίῃγθη, ὑποὰ 6 
γγΠΠὺ 6 ἃ ΘΌΟ( Τα] ηἸβύθι οἵ ( γιϑὺ «Γ 655, θθὶηρ' που 564 1ἢ 

ἴῃ ὅπ6 ὑδχύ, δπα ΔΡΡΥ. ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ ; {Π6 

5ΠΠ10}ῦ ΘΙΏ ΡΠ 818. 15. ὉΠ π5 στο! πθ οἷ 

ῥητῶς : Θοτηρ. πούβϑ οἷὺ 2 77ι6858. 111. ὃ 

(Τνγναηδί.). 

2. Τηγοισῆ, ἐλε ἢν}. ὅτε. Θ᾽ ΠΑ. ]ν 

85 ὅο ἐν ὑποκρ., 07 ἐμόην τὐλίοῖ, ϑρεαΐϊο 

7Ζωΐοο ἐλογοῖν ψ0., ΤΎΝΤΌ., ὗον., ΟΒΑΝ. ; 

εὐἰίοῖ, ϑροωλο ἴψ68. ἱμνοιο ἃ., ΟΝ. : 

ψευδολ. ἰβ Πονανεῦ ὈΥ βοῖηθ ((ῈΝ., 

ΒΙΒΗ., ΔΡΡΥ.) τϑίθσγβα ἰὸ δαιμονίων: 

βρεωξύνς ἰΐ68 ἐν ἢν., ΑΎΤΗ. (δἰ πα. ΝΥ τοι,.), 

15. ιπ ίσαοιβ. ΤΏΘ ἀῦονθ, Ὁ τηυϑύ Ὀ8 

5814, 18. ἃ Βοιηθνν ῃαῦ Ιωχ ὑγδηῃβαύϊοῃ οὗ 

ἐν; 1ῦ ΒΒΘΙῚΒ Πού 0 Ὀ6 ροβί νου 

ΤΘα ΓΘ Ὀγ ὉΠ6 Ἰάϊοπι οὗ οὐ ΙδησδΡ6. 

ὙΥΠΘΌΠοΓ γα οοππθοῦ ἐν ὑποκρ. νἸὺ ἢ 

αποστήσονται ΟἹ προσέχοντες, Ἰῦ 56 Θ1ὴ9 

ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΠΟ] 0 8δ8ν “ὦ {Π|8 

. ΠΥ ΡΟΟΥΑΥ.ἢ οι, ὑοαγίη, ὅτο.] 

Απὰ παϊησε ἤδγ)6 οοηϑοϊοηοθ ὑγεηέο, 

Λγιοτ, ; λωυνΐπρ {δον ὁοηϑοίθγιοα 8εαγο 

αὐἱξδ, α ἄοέ ἐγοη, ΑΟΤΗ., ΒΙΞΗ., δα 

ΒΙΠΏΠ]Π]ΔΡΥ 411 νν., ὑπῦ ΗΜ. ΟΠΙΐΒ 

αὐὐέλ ὦ ᾿οί ἐγου. ΓΘ ᾿ηβϑυῦϊοι οὗ Ὡ16η, 

ἴῃ [Π86 ὑδχὺ 5668 ὕο τηϑκα π οοη- 

Βύγπουο. ἃ {0016 ΤΠΟΤΘ 6168)". 

2, Ογοαΐοα] ὃο ΒΗ Μ., βίην. ΊΟΙ,. : 

μαΐῃ, ογοαίΐοαί, ΑΥΤΗ. ἃπα 81] οὔμον 

γν. 2 ον" ἐἤοην ἰπαΐ, ὅτα.1 70 ὧδ 

γοροίνο αὐὐέδ, ἐμανἠδοίυϊη ὁ} ἐλόηυ, 

ΑΥἹΗ., δη4 ἴῃ [16 οὔθ 811] οὐδεν 

γν. [Τὺ 15. νϑῦὺ απο] ὕο Ῥγόβοιν 

Ῥοῦῃ {π6 σογγθοῦ ὑγδηβίαὐϊοπ οὐ {Π6 

ννογβ ἅμα ὑπΠ6 ογάθυ οὗ {Π|6 ΟΥΙΘΊΠΔΙ ; 

{Ππ6 Ἰαὐζθι τητιϑῦ ΔΡΡΥ. Πϑῦθ Ὀ8 58011- 

Πορά, Παῦνο ζει, ᾿ηοιυϊεεῖο 

97] ὅἴπα,, λαϊο ἔπ. οὗ, ον. Ταρϑύ. : 

ἔποιῦ, ΑΥΤΗ. πα 8]}1] οὔμεν Ὗν. εχ- 

οορῦ δῦτοι,, ΒΗΒΜ., ῃ1ο ἢ οἷν λαῖι 

ἀποιῦθθ. 'ΤῊΘ ὑγϑηὶ. 

ῬΘΥμαρ5. ποῦ Ῥϑυΐθοῦ Υ 

θαῦ ΔηΥ οπδπσθ Μ}1}} τηγοϊνθ 8Π ἰπ- 

οὔ {π6 Ῥοίοσθ {Π68 

πθχὺ ψουα, ΠΟ. 15. ΘΘΥ ΔΙ ΠΥ ΨΕΓΥῪ 

ὉΠ ΘΒΙΡΔ]6 ; 566 πούεδϑβ. 

4. 118 1ο ὃ6] ὅο Ὕγισι,., πα βιπα! αν] Ὺ 

ΟπνΝ., οσῦ ἐο δ6. Β᾽ παρ ]Υ, ο ὑε, ΑΟΤΗ. 

84 {πὸ οὔμον ν. 

5. ϑιρρίϊοαϊο}] ἢγαψεν, ΑὙΤΗ. 

δια 41} νν. ; 1ὖ Βθθὴβ ΠΟΥ ΥΟΥ τιθ068- 

οἵ πιστοῖς 15 

Βα ϑίδούουνυ, 

ΠΕ ΠΟ ΔΡΌΙΟΙ6 

ΒΆΤΥ, 88 ἔντευξις ΟΟΟΌΤΒ ΟἸΪΥ͂ ὕνν!οθ ἴῃ 

{πΠ6 Ν. Τ΄., Ποῦ δης οἢ. 11. 1 (666. πούβϑβ 

ὅν ἰο6.}, ὕο τηδτῖς 10 ὈΥ ἃ βρθοῖδὶ ἃπα 

ἘΠΙΪΟΤτη γι 5] Δ ὉὍ]ΟΠ. 

6. 17 ἔδοιυι βοἐέοϑέ ζογ εν ἐ}.686. ἐπ ,8 

01] ὅἴπη., ρι(έψησο 7ογ, ὅα., τοι, ; 

Ῥγοροδίηψ, ὅτο., ΒΗΒΜ. : {0 λοι ρμιΐ 

οὐνήν γεηιοηυδηαγοα ὁ. {ΐε8δ6. ἰμύηῃ8, 

ΑΥΤΗ. δηα 5ϊπ|. 811 οὔπεν Κν., σι οἢ 

ἔνοιη ὕπ6 οχχ. οἵ ὑποτίθεσθαί τινι 

οἰὐθα Ὀν σθῦβ ἃπὰ ΤΌΘ ΠῸ (866 

ποῦα8) ΒΘ 6 Π15 οϑυ θα ἶν ὕοο νγϑὰκ. 16 

ὑγωπϑφύϊοιι “1 Ὁποα,᾽ ἀ0. 15 ρε))ι.α}8 τιοῦ 

ιυέο 50 οΥἸὉἸ Ὁ} ]ν οοτγθοῦ ἃ8 “ΟΥ βϑυθ!ηρ᾽ 

ξουθῃ,᾿ ἀπ... οΥ “ἴῃ βθυθιπρ ἴον τἢ,᾽ «6. 

(866. πούββ οὴ σϑῦ. 106), θαὺ τηλν 501} 

Ὅ6 ον ἀπομδηρσθά, ἃ5 1ῦ σαγύδ! ]Υ οδη- 

ποῦ Ὀ6 ογπιθα 46 ἤη᾽ 06 ]ν ἐπα οί. 

Τγ1ε δ6] δ᾽ναῖε δ., ΑΟΤΗ. πὰ 411 νυ. 

ΟἸυ" δὲ «716βιυ.5] " «765ιι5 ΟἸιγ"8ί, ΑΥΤἸΗ. 
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ὑπ6 ψογαϑ οἵ [δἰ 0}, δ οἵ ὑΠ6 οοοά ἀοούνιπηθ οἵ ψ]]οἢ ὑΠοα 

7 [ιαϑὲ θθθῃ ἃ (Ἰ5Ο010|6. Βαὺ δβομον Ῥιοΐίϑηθ δ] οἱ - τ ν68᾽ 
8 {Δ0165; ἀπ θχϑυοῖβθ ὑπ 561} γαῦμ θυ τππῦο ΡΌΘ] 655. ΕῸΥ {Π|6 

ΘΧΘΙΌΙΒΘ οἵ 0ὉΠ6 ὈΟΩγῪ 15 ῬιοΠίθ Ὁ] 6 πηΐο ἃ {Π0{16, θπαὖὺ σΟΟ 655 
15. Ῥγοπύα]6 ππαΐο 81] ὑπ] ΠΡ, ἃ5 10 Πα ἃ ῬΙΌΤΩΙ86 οὗ {Π6 {Π|8 

9 ὑπαῦ ποὺ 15, ἃ πα οἵ ὑπαὺ ΠΟ ἢ. 15 ὕο οοτηθ. δι Πα] 5. ὑπ 6 

ΤῸ ΒΕΥΙηρ᾽ ἃ Πα] νου Υ οἵ ἃ] δοοθρίδθιομ. ΕῸΓ Ἰοοκιηρ' ἰο {815 

76 Δ Ρου ἃ Πα Βα ΠῚ τ ρσυόδοῖ,, θοδτιβθ να πᾶν Ρ]ϑοθα οἵμ’ 

ΠΟΡΘ οἢ {Π|| ᾿ΠἸντηρ οὐ, γγΠ0 15 ὉΠ|6 ϑαντοι! οἵ 8}} τη θη, 5Ρ6- 

ΟἸΆΠν οἵ ὈΘ]ΙΘνθυβ. 

“Βεΐγγ που ο 91 ὃ. ον. Τοβύ.: 

“Ρ, ΑΥὐΤΗ. ; πογγίϑβοϊιίαο, 

Ἅγιοι, ΒΉΗΒΜ. ; εὐλίο, ἤαϑέ θη ἢ. τ, 

ΤΎΝΤΡ. ὡηα {πΠ6 τϑιηδϊηΐϊπς Ὗν. 

76 φοοα ] ὅο ΠΉΒΜ.: σοοῦ, ΑΥΤἸΗ. πὰ 

8110Π6 οὐπον  ν. ΤἼ|6 ἀυῦϊο 16 οαρῃῦ ρογ- 

ἨΔ 05. 4180 ἴο Ὀ6 Ἰπβου θα Ῥαΐοτθ " [αἱ 

(τῆς πίστεως), Ὀυὺ 1 ψουἹὰ {οπα ἰο 

ϑῖνθ 1 δἃπ' οὈ]θούϊνθ τηθϑπίηρ, ὑγΠ1ο 

ἄο65 ποῦ βθοῖ ἀθβίγϑ Ὁ] ; 566 ποίθϑ. 

ΟΥ̓ ωὐμίοι, ὅο.1 ΤἩΓΛονδιγιΐο ἐΐοι, ἢαδὲ 

αὐξαϊηεα, ΑὙΤΉ., 84 βἴπη. ον. Τοβϑῦ., 

ἜΗΕΜ. ; ἐλμαέ ἔμουι, ἠαϑδὲ χοίογι ἔην διύψηρο, 

Ἅγιοι, ; αὐλίολ, αοοίγ την ἐδιουι ἤαδὲ ὁ0η- 

ἑϊυιαἰψ ἐοϊίοιυοα, 'ΓΎΝΡ. (οπι. ἀοοίν"., 

ΟΒΑΝ., ΟἜΝ., ΒΙΒΗ.) ; εὐλίοϊν ἕλοι αϑὲ 

οϊοισεαί ᾿ἱέμον ἐο, Οον. 

7. «εβοίιοιυ] δο ον. Τδβῦ.: γεζιιδο, 

ΑΥΤΗ. ; βόδθοηο, Δ ται. ; αποϊά, ΒΉΕΜ. ; 

ὁαϑή αὐὐῶμθ, 'ΓΎΝΡ. ἃ πα {Π6 τϑυμδ πὶ ηρ; 

γν. 4πα...»αἰδι6γ}} δο ΑΥΤῊ. : γαΐΠον", 

ΟΒΑΝ., ΒΙ5Η.; απαᾶ, ον. Τεβϑύ., 6ἜΝ., 

ΉΗΕΜ. : ΤΎΝΤΡ. οπῖύα Ρούῃ. ΤῊΘ ἔγϑη8]. 

οἵ Ὅον., α8 7ογν" υηφοοϑίζῃ.. Καλίο8, σαϑέ 

ἐἤοηι αἰύαν6, διέ, 156. σοοά, θαῦ ἴῃ {ππ8 

ῬΓΘΒΘΥ πο Π6 ΒΘοομα: δὲ 1Ὁ τηΐββθ5. ὉΠ|8 

Πγϑῦ. 

1ιβοῖ., ψπὸ Ρ͵δοθ ἃ Ῥϑυϊοά δον 

παραιτοῦ, ἴθ ῬΟΡΠΔΡ5 ποῦ ἃ ᾿Ρτονο- 

τηθηῦ ἡ. ὉΠ 86 ΟΥΓΙΠΑΥΎ ΟΟ]ΟΝ : ὑπ6 δΔη0]- 

ὉΠ 6518 θθύνγθθπ ὑπ ὕννο πυθιη 6 15 οπρσῃῦ 

ποῦ ἴο "6 ὕοο τη) ΟὈΒουΓΡΘα. 

8, Ἴλε οδχεογοῖΐβο, ὅτζο.] οαϊίϊῳ οπον- 

Εἶδο, ΑΤΗΉΗ., ἃημα Β᾽ ΤΉ 1] Υ]ν 811 οὐπῸ 

γν.: ἴὉ Βθθηὴ8 ἀββίσα]θ ὅο {Ὑ ἴο 

ποι γϊδμεα 

ΤῊΘ ριυιπούπδὐίοι οἵ “Ζιαοίην. ἃπα 

τού! η ὑπ6 δυι1016, “ὑπ6 ὈΟαΠΎ ΘΧΘΡοἶβθ 

{π6886 ὕθδοῆθυβ αἴϑοῦ ὕο Ἰὰγ Β10 ἢ) βύγεββ 

Ὁροη.ἢ 15 ργοἠίαθίο, ὅτζεα.1 δϊτη., ἐὸ 

ζὐε ἰύμρ ἐδ ρῃο7., ΔΥΤσιι. ; 8 ρυγοή. 

νηΐίο ἰψίϊε, ον. Τδϑῦ., ΒΉΗΒΜ. ({0) : 

Ῥγοβέοίν {έ16, ΑὙἸΤΉ. ἃπα ΤΟΊ ΠΙΠρ' 

γν. 45 ἐξέ παι] 4.8 α Ἰδγηγο εὐλίοῆι, 

λαΐΐ, ΤΎΝΡ., ὅον., παν. ; εὖ λαΐΐιο, 

Οπν. ; λαυΐηγ, ΑΥΤΗ. ἃπα γι δ  Π] Πρ’ 

γν. 

9. 1] μὶ ἐ8 ἴδια δαγύη} ΤΠ] ἰδ ὦ 

7 8., Αὔὐτη., ον. Τοϑῦ. ; ἐλι78 ἐδ 

α 81.}6 8., ΤΎΝΌ., ον., ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ. ; 

ἐγυὶβ 15. ὦ ἔγηι6 8., ΟὕΕΝ.: α ἐγόιῦθ 4076, 

τοι. ; ὦ ζαϊέβ ζει βαγύνγ, ἘΝΗΕΜ. 

1Ιο. Τωοοϊίηφ ἰο {{18] ΠΟΥ Γ07"6, 

ΑΥΤΗ. πα {η6 οὔθ νυ. δχοθρῦ 

ὝνΊΟΙ,., ἔην ἐ]υῖδ ἐπίηρ ; ἌΗΕΜ., ἐο ἐν 

Ῥιι"ρο86. Ζαϑοιι»} ἜΒοίλ, ἰαϑοιιν, 

ΑΥΤΗ. Τανο ρμίαοοά, ὅ.1 Τυγπϑδὲ 

ἦπ, ΑΥΤΉΗ., ΟῈΝ. ; λοροῖν ὄν, ΥΤΟΙ,., 

ον. (θοῦ), ΒΉΕΜ. ; δοίουο ἐμ, ΤΎΝΕ. ; 

λαιια ὦ 8ἰοωαῖ, Καϑὲ πορα ἔν, ΟΒΑΝ. ; αν 

λορεά ἐπ, ΒΙΒΗ. 

-“Βοϊϊουογ5] Α5. ΑΥΤΗ. ἴῃ ψῈ . 12: Π6Γ6 

ἐμοϑβο ἐμαΐ δοίίουο, νσὶῦἢ ΤΎΝΡ., ὅον., 

Οὐον. Τοϑῦ. (ἐλόην), ΟΠ ΑΝ., ΟΕΝ., ΒΙΒΗ., 

νν ΠΟ. 15 ῬΘΡ Δ Ρ8. ἃ 110016 ὕοο ϑιαρμδίϊο 

ΤΥ ὕΠπ6 ΒΡ ]Θ ΦηΔΡΠΓΟυΒ πιστῶν. 

“ΒΑ ΙΠΠ1]᾿᾿ (γτοι,., ἘΗΒΜ.) 15. ὈΥ ὙΕ7Ὁ 

ἴδ Π8 τηοΓ6 τἰϑιιἃ] ὑγϑηβὶαύϊοθ ἴῃ 

ΑΥΤΗ. ; ὑπ6 16 δ1΄6 οὔβ85. ΠΟυΤΘΥΘΓ (6. 7. 

6. ν. τό, νἱ. 2) ψΏΘΥΘ Ῥθιβρ᾽ συν 

ΒΘΘΙΏ5. ὅο τϑαπῖτο ὕπ6 οπᾶπθθ, Τῦ 15 

πούϊοθαθ!8 ὕοο ὑπαῦ πιστοὶ (»ε)" 86, τιοῦ 
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ΤΠ656. ὑπ]ηρ8. Θοτητηδη ὦ ἃ η ὑθαοῃ, Τοῦ ΠΟ τηϑὴ (16- ΠῚ 
ΒΡ1586 ὑῃγ γοῦύῃ ; θαὺ Ὀθοοτη8 ἃ ΘΧΘΠΡ6 ἴο ὑπὸ ὈΘΙΊΘνΟΥΒ, 12 

10 ὙγΟΙ, 1. οοπα ποῦ, 1 ἰονθ, 1ἢ [810}, 1ῃ ῬαΤΙΙΥ. 1 τ 
ΘΟΙΏΘ οἾνΘ δὐῤθηθοη ἐο ὑπ6 τϑϑπηρ,, ἠο ὑπ6 Θχπογύαψιομ, τὸ 

{Π6 ἀοοίτιηθ. Νοοϊθοῦ ποῦ ὑπ οἱ ὑπαῦ 15 1ῃ {Π66, Π]Ὸ ἢ. ΤΆ 

γγ ἃ 5 ΘἼν 6. {Π|66 “ὋΠΤΟΠΡΊΙ ῬΥΟΡΠΘΟΥ 10} {ΠΗ ἰαγτηρ' οι οὗ ὉΠ 6 
δ ηα15 οὔ ὉΠ6 Ῥγοθγίθυυ. 1656 ὑπ]π 05. ῬΥδοῦ56, 1ῃ ὕΠ685Θ 15 

ὑπιηρδ 6 οσοπριοί, -ἀΠαὺ {πὴ} άνδμοθ τηϑὺ 6 τηϑη]οϑὺ ἴὸ 

411. ΟἸνθ ᾿ιθθα ἴο ὉΠ υβθ 1 πα ἔο ὑπ6 ἀοοὐτ!ηθ ; ΘΟΠΌΠπΘ 1η τό 
ἐπι : ἴου ἴῃ ἀοίπρ' ὑπ|5 ὑποὰ 5Πδ]0 δῶν ὈΟ ἢ ὑπ γ561} ἀπά 

ῃθτη ὑπὸῦ ἢ θαι {Π66. 

1)0 ποῦ ΠΡ ΙΥ τ θα ἀπ οἱ άθυ, αὖ Θχποτὺ ᾿ΐην ἃ5 ἃ Υ͂. 

ἐν Χρ. Ἴησ., ἘΡΗ. 1. τ, ἀ6.) ἴῃ {8658 

ἘΡΡ. (ἃ5. οὔὐὐγ ΤΡΔΠϑ᾽αῦουβ ἈΡΡΘΔΥ ἴο 

μάν οἰθαῦν [6810) βθθηβ ἤο Πῶνθ 

Ὀθοοτη8. ἃ Ἰποῖθ ἀδἤηϊδθ ΘΧ ΓΘ ββίοιι 

ἴον “ Ὀ6]ΠΙΘν σα, ἡ. 6. ΟΠ ἰϑυϊδπθ, πα ἰο 

Πᾶνθ δἰπιοδῦ αἰβρίδοθα οἱ πιστεύοντες, 

ὍΠ8 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη. Ὑγ}10 ἢ} 50 ΟὙΘΑΟΎ ΡὈΓ6- 

ἀοτηϊηδύθα ἴῃ ὑπ ΑΡροβύ]θ᾽ 8 θυ] 6 

ἘΡΙΒ165. 

12. “Βεύοηιθ) Βοέμοι,, ΑὐΤἸΉ., ὙΥΊΟΙ,., 

Οον., ΒΙΒΗ. ; δε, ΤΎΝΌ. αὶ τοι δἰ ΗΪΠρ' 

ν. 70] Κγηΐίο, ΤΎΝΡ., ον., παν. 

ΟΈΚ.: οὗ, ΑΥΤΗ. ἃπα τϑιηδίπίηρ ὅν. 

Οοπαάλιοι] Οὐοηυονδωξίοη, ΑὐΤῊ. ἀπα 

ὑπμ6 οὔπμον ν. Ὄχοθρὺ ΔΥΊΟΙ,., ἐψιηᾳ6. 

ΟΠμδηρα τηϑθ ΟἿΪΥῪ ἰο οΟὈνϊαίθ ἃ Ρο8- 

51016 τη Βα που δύ μα] ηρ᾽ οὐνἱηρ ὕο τὐογῶ 

Ῥτθοθαϊηρ. 

“ου6] ὅο ὉΠ γν. δχοορῦ ΑὐΤ1η., ὙΥΊΟΙ., 

ΒΉΗΕΜ., οπαγλέμ ; 5866. πούβϑ ὁη). ἢ. 1. 5 

(Τγαηβί.). ΑΥΤΗ. ἰπϑογῦ ἢ ὑη 

ϑρίγέ αἴδον οἠανγίέψ. 

12. αίυε αἰξοηέϊο] ἼΤαΐ ἰσηΐό, 

Ὕ τοι, ; φόιο Ποα6, ον. Ταβῦ. ; αἰέοπεϊ, 

ἜΗΝ. : φύνο αἰἰείαιιοο, ΑΟΤΗ. ἃπα τὸ- 

τηϑΐηρ Ὗν. {|ι6 γεασίη, το. ] 

ΑΥἸΤΗ. πα 411] Ὗ ν. οτηὶϊῦ {1186 ὡγί19 1685. 

τ4.-. Τλγοι ἢ) ὃο ΤΎΝΡ., Ὅὐον., 

Οπαν., ΒΙΒΗ. : ὃγ, ΑὕΤΗ. δηα τϑ πὰ 1}- 

ἴησ Ὗν. 

15. 70ι686 ἐϊυύγιγϑ, ὅτ6.} ὅδἴπι., ἐι656 

ἐμγηε8. θα ογ 086, 'ΤΎΝΙ., ον., ΟΒΑΝ,, 

6ΕΝ. ; ἐΐιέ86 ἐδυΐηα θα ἰΐοιν ηιοαϊίαίο, 

ἜΗπμΜ. : ἡἠνεαϊαίο τηροτν ἐϊι686. ἐἤιίη,8, 

ΑΥΤΗ.; ἐλεηῖο ἐΐουι ἐ}.65 ἐπι γΐβ, ἌΝ τοι,.; 

ἐμγηΐο ροῦν ἐλέθ6 ἰ᾿., ον. Ταβὺ. Τὸ 

Βθθῖηβ θοϑὺ πθΡ6 ἴο τη πὐδϊπ ὑπ6 οΟΥ̓ῸΡ 

Οὗ [Π6 ΟΥἸΡΊΠ8]; 50 480 ὅσ, δ πὶ, 

70 ἐλι686 ἐμέ, ἄτα. (ἦτο ἐμ δο γ εὐἱιοίἶψ 

ἐο ἐΐοηι, ΑΥΤΗ. ; ἔην ἐλι65 δε ἐλοιι, Δ ΤΟΙ.» 

811ὴ, ῬΠΗΕΜ. ; σέῦθ ἐδ, 5.76 υπΐο ἐδιθηυ, 

ΤΎΝΩ., ον., ΟΚΑΝ., ΟΕἘΝ., ΒΊΒΗ.; 

6 εἰὐί γονέα ὧγλ ἐδόηα, ον. Ταϑῦ.--- 

σοοά ὑγᾶ885]., ΠΟ Ὸρ. ρου μῶρ5. ἃ εἰῦ016 

ΤΩΟΥΘ ΡΟΓΙΡ τ βῦϊο ὑπᾶπ ὑπαῦ πὶ ὕΠπὸ ταχύ. 

Αὐἀναποο}] γοϊιίη, ΑὐΤῊ. 86 

γιαγο51} δὸ ον. (ον), ΒΜ. ; 

ἀρρθα», ΑὝΤΗ. 700 αἰ] ὅο ΑὐἹΗ.;--- 

Ὁπουρῆ, ἃ5. Μαγρ. [πὶ αἰΐ {ἴη..Χ5] ΒΒ, 

ἰὖῦ τϑδὰ ἐν πᾶσιν. 

τ6. (ἴυνο περ] Ταΐα Ποοά, ΑΥὙΤἸΗ. 

ἀπ {π6 οὔπον νυν. θχοθρῦ ΥΤΟΙ.., ἑαλο 

ἐοηίε ; ἃ ἘΠΕΜ., αἰ(εγκί. ϑανο 

δοί].] ὅο ον. Τεβῦ., ΒΝΗΕΜ, : δοίδ, δωῦο, 

ΑΥἿΗ., ΟἘνΝ., ΒΙΒΗ.; 8. Υϑιηϑ] ΠΏ Ρ᾽ 

νυ. οχἶῦ ὑπ6 ἢτβὺ καὶ ἴπι ὑγδηβ]δύϊοῃ. 

ΟἬΑΡΤΕΒῪ. 1. Τοηοί, δτο.] Κεθιιλο 

μοΐ..«γηφογοιιδῖη, ΟΝΑΝ, ; γεδιθε πού, 

ΑὐἸΗ. δια 81] οὔμϑι Υ ν. οχοβρὺ ὙΥΊΟΙ,., 

θϊαηνο ἐΐου. ποῖ. “ Ἀθρυεϊπαπα ̓  που] α 

ῬΘΥμαΡ5. Ὁ6 016 τποβὺ θχϑοῦ ὑγᾷ 81. 

Κα]ον] 8. ΤΎνν., ον., ΟΒΑΝ., ΟἿΝ. 

ΒιθΗ.: ὑπέγρεαί, ΑΥΤΗ. ; ρύαψο, ΟΟΥ. 

Τοϑῦ. ; δίβοοίιο, ΝΥ τοτι., ΒΜ. Τὺ 4068 

ποῦ ἄρρθᾶν οἶθὰν ΨΥ ΑΟΤΗ. ταϑαθ 
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2. [αὐ που ; {Π6 γΟΠΡΌΥ Τη6η ἃ5. ὈΤΘΌΠΤΘΗ : {Π|6 6] 161 ϑΤΟΙη ἢ ἃ 5 
4 τηούπουβ; ὑΠ6 ὙΟΙΠΡΌΓ 88. βιϑύθιβ, 1ὴ 811 ρασγ. δ ἀπ 
4 τορατὰ ἴο ψιάονβ ὑπὰῦ ἅτ τ ον5 ᾿πά6θα. ΤΕ Πονσθνοῖ ΔΗ͂ 

ον Πᾶν ΟΠ] ΤῸ ἢ ΟΥ᾽ ΟΤΘΠ ΟΠ] τ θη, θὲ ἘΠ πὴ ἰθαση ἢτϑὺ 

ἴο 5Πιονν ριον ὑοναγαβ ὑΠ6 10 οὐσηι ΓΘ πλ1]ν, ἃ πα ὅο γθαιὺθ ὉΠ|611 
5. Ῥδιθηΐβ: ἴῸν ὉΠ18 15 δοοθρίβ]6 Ὀθίοτα Οοά. Βιιύ 56 πεῖ 

15. ἃ ΜΊΔΟΥ 1ηΠ666, δη ἀΘβοϊαίθ, ΠδῸ ὑατηθα Ποὺ ΠΟΡΘΒ 

ον! Ο(οα, ἃπα ΔΌΙ ΘΕ} 1ῃ ΘΙ ΒΡ Ρ]ΙοαύϊοηΒ. ἅμα ΠΟΥ 
6 ῬΙΔΥΘΙΒ. πΙρηὺ ἃηα αδὺ: Ὀαὺ 506 ὑπαῦ ᾿τσϑὺῃ τἹούουθ]Υ 15 
θα 116 5.6. ΠΠνοίῃ. 

{818 Ομδηρ. 

δ ψ., ΑὐΤΗ. 

2. 7] ὅο ται, ον. Τοβύ., ΒΙ5Η., 

ἬΗΕΜ. : «εὐἱϊ, ΑὙὐἼΉ. πα ὑπ τϑιηδίη- 

ἴῃρ νυν. Τὸ τηᾶὺ 6 ΟὈβοινϑά ὑμαῦ ἴῃ 

ὑπ οὐἱρῖπα! δαϊθίοι οἵ ΑΥΤΗ. (50 4150 

Οὐν.) ὉΠ 6 6 18 ΠΟ ΘΟΠΊμηδ, αἰθεν δβίογϑ,; 

8686 ποΐεϑβ. 

3. αν ἅτπιο γογαγα 01] Ποποιι, 

ΑΥΤΗ. δπα 81] νυ. 

4. 15} λοιυονον}} Βιιέ 7, Αὐτη., απν. 

ῬΙΒΗ., ΠΉΞΜ. ; 7ογβοίλο ἐγ, Ὑντοτ,. ; [Π6 

γτϑϑῦ ρἶνϑ {7 οἠ]υ. 

ΤΠ αν6] ὅο. ΑΥΤΉ. ἃπα 411 ν. θχοθρῦ 

Ὑντοι,.., ον. Ταβί., ὑπο, ῬτΟΡΔΌΙΥ 

ΟΠ] Ἰηρ Ὁπ6 Τιαῦη “Πα δέ, ἀθ6 0ῃ68 

Ἰηαϊοαίίνο, πα 5ο Οὐ Ὁ. ΤΠ ΐβ πον- 

Ἔν ΘΙ 065 ποῦ ἈΡΡΘᾺ οΥἸ Ὁ] 08} οχδοῦ ; 

ΤῊ ψουηον}} Απὰ 

8866 Γιαύματη, δηρ. ἤαηρ. ὃ 537 (64. 4).,- 

δα ΘΟΙῚΡ. ποίθϑ ον 2 77,658. 111. ΤΆ 

(7 γναηϑἰ.).. Τὴ6 ἘπΠρ] 5) ἀπὰ Οτροεὶς 

ἸἸΟΠῚΒ θη ἤθγΘ ὑο 8 αἸἢδγθηῦ. 

σγαωπαο)υἀγοη} Νόρλοιυα, Αὐτη. «πᾶ 

811 οὔμον νυν. θχοδθρύ ὙΥΊΟΙ,.. ολίανοη ὁ 

807)68 (Οο5}1.8), ἃ (ον. Τϑϑῦ., οἰψίογ8 

ἐμ ίαάγου. ῬῬΠΒΟΙΡῊ ΔγοΠδἴβιηβ 85. ΒΌΘἢ 

86 ποῦ Τοτηον θα ἔγοση {}}15 ὑγωπβ]αύϊοη, 

γϑῦ ΠΟΘ ἃ ἤδη ρ6 ΒΘΘΙῚ5 ἀΘβί γα 016, 85 

ὍΠ6 τ886 οἵ {π6 δηῤϊαιαίθα ὕθυτη 

“ΠΡ υνΒ᾽ (ΠΘΡοὐΕ8) 15 80 γ ΓῪ ΠΙΚΘΙγ ἰο 

Ῥ6 πηϊβαπαθγβίοοα, ϑλοιν ρἱοέν 

ἰοιυαγαῖδ, ὅ6.1] ϑδῆσιν ρὲείψ αὐ ἤοηιο, 

ΑΟΤἹΗ. ; 76 ἐϊιοὖ)" ατύλθ ἤοιι865. σοαϊῳ, 

ΤΎΝΡ., ὅον., ΟΕΑΝ., ΒΙΒΗ. ; γυίο ἐδιονν" 

Απα ὑπθ88 {π]ηρ8 Θοτητηϑη (1, {Πα 
ὃ ὉΠΟΥ͂ ΤΠΔΥ Ὀδ ἸΤΓΘΡΙΟΘΟΙΔ]6. Βαῦ 1Γ ΔΩ ὁη6 Ῥγονι46 ποὺ 

οὐῦηθ ἤοιιδο, ον. Τοβῦ.; δλοῖῦα φοαϊζίγιο8 

ἐοιυαγεῖο ἐΠιογ" οὐύτνθ ἤοινβο, ΟΕΝ. 

717,18 δ ἀαοοορίαῤι6] ΤΠ)αΐ ἐς " σοοά απα 

αοοορέανίο, ΑὙΤΗ. 

5. Βιι] ὅὃο ὅον., ΒΗΕΜ.: ποῦυ, 

ΑΥὐἸΗ. ; απαᾶ, απν., ΒΙΒΗ. ; οὔ ἑβα 1π 

ΤΥν., ον. Τερῦ., ΟΚΑΝ. 

αι, ἐμιγηεα, ὅτο.1 Τυγιδίοί, ἔν, ΑΤΗ., 

ΟΕΝ. ; ριέξοίν ἢν ἐγιιδὲ ὅπ, 'ΓῪΝΘ.; 

Οον., μάν. ; λοροίΐ, ἔν, ΒῚΒΗ. ΤΠΘ 

ἴουοθ οὗ ἐλπίξω νυ]! ἐπὶ ἃ {Π6 ἀοοιι8. 

5ῃου αὶ ποὺ 6 ᾿οἵ ππηοὐϊοθα ; 566 πούεβ 

οἢ. οἷ.. 'ν. 1Ο. 

Αὐϊαοι}.] (ὐογιἐϊιιιοί, ΑὙΤΉ. ({οἐ ἢι6ν"... 

οοπέζηιιο, ον. Τδϑύ., ΗΜ.) δπὰ ἃ}} 

γν. δχοθρύ τοι, εὐαΐθ. Α ϑβοιηθ- 

ὙΠ δῦ ΠλΔΥΪςΘα ὑγ 5] ὕ! οι ΒΘΘσ 5 Τα αἰσθα 

Ὁ. προσμένει ψΊΌ ἃ ἀαῦ. 

Μὸν ϑιρρί. 5.1] ΑΥΤΗ. δηᾶ 811 ὑπ8 

γν. Ιϑᾶνϑ Ὀοθ]. γί] 85. ἀππούϊοθα. 

6. Πιϊυοί, νἱοίουιδί.} 18. ἰψυγη ὕγυ 

αοἰϊοὶθ, τοι. ; ὧν αἰοἰοϊουιδη,68, 

ἜΗΕΜ. ; ζϊυοίθ, ὧν ρίθαδιιγε, ΑὙἸΉ. 

[ρίοαϑβιν"65, ον. (Ὀο }}] ἃπα π6 οὐποὺ 

νυ 

7. Οὐοπιυριαη 1) ὅ0. 811] νυν. δχοθρῦ 

ΑΥὐἸΗ., φίνε ἔπ, ομαῦσο. 

1»γεργοαοϊαθί6] Βιίαηιοῖοβδ, ΑὝΤΗ, 

ΟἙΝ., ΒΙΒΗ., ΒΗΕΜ. ; «τοὐΐδ, ουνέεγν γ6- 

Ῥύοιιο, ΝΥ τοτ,. ; εὐἱέμοιιέ γαι, ΤΎΝΦΡ. ; 

αὐἴέϊουι ὀίωνυο, ον. (θΟΌᾺ) ; εὐὐέλοιιέ 

γεδιιίο, Οπ ΑΝ. 

(Τ»αησί.). 

8. Απ 006] 4πῷῳ, ΑὐΤτη. 

566 πούθϑ οἡ. οἷ. 11]. 2 
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ἴῸγ [15 οὐη, 86] ΒΡΘΟΙΔΙΥ [Ὸν ὑΠπ|ο886 οἵ Π15. οὐ Ποιῖιβο, π6 
Πα ἀδηϊθα {πΠ6 [δι ἢ, πα 15 σουθα ὑΠ8 ἃΠπ ΠΏ ΘΙΙΘ νου. 

Τοῦ πὸ Οῃ6 Ὁ6 Ὀ]δοθά οἢ {Π|| ᾿ιϑὺ α8 ἃ νν]άον ἀπ6 1 {ΠΓ66- 9 
ΒΟΟΙΘ ὙΘ 15 Οἷα, {Π6 νι οἵ ὁπ6 Παβῦαπμα, Ὀδίηρ' γ76}} τθ- 1ὸ 
Ῥουίοα οἵ τη φοοά σσουϊτβ; 1 518 θυ67" Ὀτοπρὐ τιρ ΟΠ] ἄτη, 
1 516 ϑηὐθυῦδι θα Βυ ΓΔ ΠΡΘΙΒ, 1 5.6. ὑγαβῃθα {πΠ6 βαϊηῦθ᾽ θοῦ, 

1 5} γϑ Πθνϑα {ΠῸ αἰτοίθα, 1 516 [Ὁ]Π]ον θα δἔθου. θνθυὺ σοοά 
γγουΚ. Ρυὺ γοιηρον ΜΊΔΟΥ ΓΘ56 : ΤῸ θη ὉΠΟΥ͂ ᾿ᾶν ΤΙ 
ΘΟΙΏ8 ἴο γὰχ πϑηΐοι ἃρϑιηϑὺ (Πτ]δῦ ὑΠ611 ν}11] 15. ὕο ΤΠΔΡΡΥ; 
Ῥθδυτηρ' αρουὺ ἃ πα ρτηθηῦ ὑπαὺ {Ποὺ Ὅτο]ςο ὑποὶν ἢτϑὺ [δ10Π. 1.2) 
Μουθονϑι ΠΥ ᾿θαγη ὙΥ10Π|8} ἐο 6 1416, σοίῃσ τουπηά ἔγοϊη 19 
Ποῦθθ ὅο ἢοῖι86 ; δη 4 ποὺ ΟὨ]Υ 1416, θα ἰαὐι]ογβ. ἃ150 ἀπά 

{ηϑοϊτουον} Πηαοῖ, ΑὙὐΤῊ. ἃπα 411 νυ. 

Θχοθρῦ ΥΊΟΙ,., υηζολέῃ ζ, (οΥ Ποίϊιογιν 

μιαη). 

9. ]Πιεΐ πὸ οπο, ὅ.1 Πεὲ ποῖ ὦ αὐἱάοιυ 

δ ἐαΐτογν ἡγιέο ἐι6 γυινηυδον, ΑΟΤΉ., ΟΕΝ.; 

ΒΟ υν μδῦ ΒΙΤΉΙ]ΔΥΥ το ἰοχύ, ΤΎΝΡ.; 

Οον. (Ὀο8), ΒΑ Ν., ἰδέ πο (ποΐ α, ΒτΒΗ.) 

αὐγαίάοιυθ 6 οἠοβοη, οχοθρὺ ὑπαῦ ὉΠ6Ὺ 

ΔΡΡΘΔΙ ἴο Τηῖ55 ὅΠ8 ἕαοῦ ὑΠὺ χήρα 15 ἃ 

Ῥτγϑαϊοδίβ. Οἰα] ὅο 8ἃ}} νυ. 

Θχοθρύ ἡ ιοι,., ΒΗΕΜ., νυ ἢ οταῖῦ: ὑπ 6 

ΦΡΟΠΔΊ81η 15 ποῦ ΘΠ Πσ 64, Ὀαη σ᾽ ΡΘνθου  Υ 

1η 6 1Π 0 1016. 7716 εὐἴ76] 

Πανΐηρ ὅσο, ἐδ τὐΡ., ΑΥΤΗ., ΒΙΒΗ. ; 

παῖ 8οοΐα ὦ οΥν6 αϑ εὐα5. ἐδ ιὐ., 'ΓῪΝΗ., 

Οον., Οκαν. ; εὐ᾿ψοῖν ᾿αΐἢ, ὕδη ἐδ ιὖ., 

Οον. 7εϑῦ., ΟἘν. (ἐμαὶ). Μπδϑανα] 

5ο Υται,., ον. Τοϑύ., 6Ἐν., ΒΗΕΜ.: 

ηιώη, ΑΟΤΗ. πὰ {Π6 οὐμπον ν. 

Ιο. 71] ὅο 4}1 π6 νυν. δχοθρὺ 

ΑΥΤΗ., ΟῈΝ., 707. Μνον" ὑγουἼΐ 

10] Πανο ὑγοιμέ τ, ΑΟΤΗ. ; Ομ ηρ8 

ΟΠ τηϑθ ἴο δηή θάνοι ἤο ῬΓΘΒΕΡν 6 

{16 ἴογοθ οἵ ὑπ6 δουϊβῦ. ὙνΊΟΙ,. ]Οη6 

Ομ ὕΠ6 διχ. νυ. “ηιοναϊηεα 

ϑέγαη 675) Πᾶανο ἰοείοα, 8ΐν., ΑΟΤΗ., 

ΟΒΑΝ., ΟἿΝ. ((λ6 8[».}, ΒΙΒΗ.; λων 

θοηθ ἰἰδογναΐί ἐο 81)., ᾿ΓΎΝΤΘ. ; ἤάμθ θθη6 

μαγϑονοι5, (ον. (Ὀο.}). Τγασλοι]" 

ΤΠ ανο τὐαϑ]οά, ΑὐΤΗ. Μο ουεα ] 

ΠῺαῦο γοϊευεοί, ΑὙΤΗ. 

Μοϊουυοά αὔίογ}}] Μοϊοιυϊάο, ΧὙΤΟΙ,., 

ον. Τοβῦ. (μαΐ, 5.), πεμ. (μαι 7) ; 

λανο εἰἰϊἐχογέζη 7οϊ οιυοι, ΑὙΤΗ. ; 0616 

σοτἐϊγυιαἰϊυ, σούθη υτέο, ᾿ΓΎῪΝΌ. ἃ πα 51πη. 

ΤΠ ΔΙ ησ Ὗν. 

11. Σου 67"] δ. ΛΝ ΊΟΙ,. : ἐλ ψ., ΑΥΤΗ. 

Δα 411 Π6 οὔπον Ὗν. Πανο 

δοπῖο, ὅς.1 Πανι ἄοηο ἰοοοἤιο)ῖο, ΔΝ τΟΙ,. ; 

δαὶ ὃὲ υν., ἌΞΕΜ.: 

ἡσαα; τὖ., ΑΥΤΗ. ἃπα τοιηδϊηρ ἦν. 

(ον. Τϑοῦ. οτη"5). Τηεν εὐ 

8, ὅς.1] Τλον αὐὐϊί ηἡιαγγη, ΑΥΤἸΗ. 

δ ἃ 411 ν. (υ ἐλον, "ΓῪΝΌ., Οον.) 

βχοορὺ ὑγιστι,. (06 τὐοοϊαἰίεἰο). ΟΠ απ ρΘ 

ἴο ργδνθηῦ ἃ σοῃξιβίοη νυ] ὉΠ16 ΒΙ ΠῚ Ρ]6 

Ταύαγθ; 5686 ποΐθϑβ. 

12. δεαρίηρ αὐοιέ α ἡμα.1 Πανΐη 

«απιπαίίοι, Αὐτη. ἀπα 81] Ὑν. (ἐμεΐν" 

ἃ., Οον.). 

1Πα 1} Βεοαιι86, ΑΤΗ. ἀπά 811} Κν. οχ- 

αθρὺ ὝΊσι,., 707. Βυγοϊο) Θ᾽μΉ]ῚΥ 

ΤΎχῦ., ὗον., ΟἽΝ., (λανο δγολοΉ) : ἤαῦνο 

οαϑέ οὐ, ΑὐΤΗ. ; Λαῖί ηνακίο.. υοηγαῖο, 

Ὕγισι,.., ΒΗΕΜ. ; λαμ αὐλογγοα, ον. 

Τερύ.; ματα οαϑέ αἰὐῶγο, ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ. 

12. Μογοουον . τὐἰέμα ] ΑΔ πα εὐἱέμαΐῖ, 

ΑΥὐΤΗ. (Τοΐπ γου 1] Οἰμα ]αγ]ν 

(5 ὕο ὉΠ6 ἐγδη8). οἵ περιερχ.) ΤΎΝΘΕ.; 

ΟἜΑΝ., ἕο σοῦ. ἰο σο αδοιιέο, (ον. Γοβύ., 

ΟΝ. ; τυωγιαἰογῖη αδοιυΐέ, ΑΟΤῊΉ., δβίτη. 

ΒΙΒΗ. ; ἔο γμηηα αϑοιίο, ον. ΑἸ] γν. 

δχοορῦ ΑΥΤΗ. 

τ] 0}} περιερχόμεναι. 

ἤανθ δογιγ, ἔο 

οοηποοῦ μανθάνουσιν 

76 ἐ]υζι 5] 
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Ῥαθβγ-οα165, ΒΡθαίτιηρ ὑπ6. θπ|ηρθ ΠΟ ποὺ οαρπὺ πού, 
14 1 ἄθβιγθ ποθ ὑῃπαῦ γοιπηρθι εὐὐαϊοτυδ ΤῊ ΔΎ, ὉΘΔῚ ΟΠΠ] ΤΉ, 

15 
τό 

17 

τὃ 

ϑυ46 Ὁπ6 Ποι86, οἴνθ ΠΟΠ6. ΟΟΟΔΒΙΟη 0 {Π|6 ΔΙ ΘΙΒΑΡΥ ἴοτ 
ΤΟΥΊ]Π]Π 9. ΕῸΣ Β0Π16 ἤδγΘ ΔΙ ΓΘ αν ὑπγ πη 64 {Ππθτηβοῖνοβ ἃ5 146 
αἰῦου ϑαίδη. [1 δὴν ψοιηδῃ ὑπὰὺ Ὀ6ΠΠ]Θνθὺ παν ψ] ον 5, 
Ἰϑὺ ποὺ σϑίτονο ὑΠπϑῖη, δηα ἰθὺ ποὺ ὑπ 6 οματο θ6 θαταθηθά, 

ὑπεῦ 1ὖ τηϑὺ τϑίτθνα ὑπθι ὑπαὺ το ψιονβ ᾿π 664. 
Τοῦ {πὸ οἰάθιβ ὑπᾶῦ τα] 611} Ὅ6 σοπηίθα σου θῃν οἵ 

ἀπ ]6 Ποπουι", ΘΒ ΡΘΟΙΔ ΠΥ ὑπ ν ΠΟ Ἰδίρουτ τη ὑπ ποτα δηθὰ 

αοοίσηθ. ΕῸΣ {Π6 βουρύθτθ βαῖ0}, Του 51α]ὺ ποῦ τητιΖΖ]θ 
δ ΟΧ εὐ] .6 8 ὑγϑϑ]ηρ οὖ {Π6 ΘΟΤῊῈ ; πα, ὑπ6 ᾿ΔΌΟΤΙΤΟΥ 

18. ΜΟΥΡΠΥ οἵ Π15 πῖσθ. Αρϑιηδῦ δ οἱάθι' τϑοοῖνθ ποῦ 80 
Δοσαβδίοη, θχοθρὺ ἢ. ὑπ 6 δα ΠΟΥ ΟΥ οἵ ὕνγο οἵ ὕπτϑθ υιὺ- 
ὭΘΒ565. Πρ {παῦ 510 το ῦα Κα θοίοσθ 81], ὑπῶῦ ὑπ6 γϑϑὺ 

150 τῆϑὺ Πᾶν ἴθασ. [ΒΟ] ΘΠ Π]Υ σΠπατρὸ ἔπ 66 Ὀοΐονο Οοα ἀπὰ 

Τλίηρβ, Αστη. δηα 81] νυ. 

Γ4. .])ε5ῖγ6ὴ Ἰ 1, ΑὙΤΗ. 

ΤΠο}}] ΜΒιί, ον. Ταδϑῦ.; 

ΑΥἸΗ. ϑηα 81] οὔμον νυ. 

Ὑ οι εν" αὐϊαϊοιν8] 7.6 γουνηγ6 1" τὐΟἩ 61, 

ΑΥΤΗ. 8πα ἃ] {π6 οὔμευ ν. δχοθρὺ 

Ὕγιοι., ΒΗΒΜ., ΜΈ]. (ὁ ποῦ ΒΌΡΡΙΥ͂ 

ΘΏΥ ΠΟᾺη. 

ἐδ ) 6 707:6, 

ον" γευϊϊη..1 70 8ρεαΐ γεργυοαοῆι, εν, 

ΑΥΤΗ. [1 Μαγρ., 701 ἐλείγ" γαϊίη] ; 

ἰο ϑροαΐθ ουἱϊῖ,͵ ΤΎΝΌ., ον. (οί), 

ΟἸΑΝ., ΟΕΝ., ΒΗΕΜ. (707 0) ; ἐο ϑρεαΐα 

δἰανυηεἰογουιδίη, Ῥ͵ΤΒΗ. Ὑ ΘΓΥ Β'πρι Ὁ} }Ὺ 

ὙΊΟΙ,., ὀέοαιιδα ο7 οι" 56 ἐϊιΐη, ταὶδ- 

Πα οΘΥβύδη Ἰησ ὑΠ6. Ὑι]ρο, “ πη] Ἰοῦ] 

ρυδιδ. 

15. Τανο αἰγεασῃ, ὅτο.1 416 αἰγοαςν 

δι"ηεα, ΑΟἼΗ., ἃ ΒΙΤΏΠ]ΠΔΤῚΥ 811 οὐ ον 

Ὑν. Τῦ 5θθῃ18 Πονανοῦ ἀΘβί γα 0 ]6. ὕο 

γϑύδιη ὑΠ|6 τη 6618] ἔογοθ συ Β]Ο ἢ ἈΡΡΘΔΓΒ 

ἴο 6 ἰῃνοϊνθα ἴῃ ὑπ8 ραβϑῖνθ ἠογην 

ἐξετρ., 5686 πούββ 0 ἢ. νἱ. 20 δηὰ 2 

τα. ἵν. 4. ΤΠ6 δουῖδῦ οδηποῦ Πθγα 6 

ὑγϑηβὶαῦθα τυ ποαῦ ᾿ηβουθηρ “ἢν ;᾽ 

ὑπ6 ΟὙὐθθκ ᾿άϊοτι Ῥϑυτηϊὺβ ὑπ6 ἀπηΐοῃ οὗ 

αοΥ.. ΜΙ ἤδη κιτ.Ὰ., {π ἘΠΠΡ 85} ἀο65 

ποῦ; 566 ποΐβϑ ὁπ οἵ. 1. 2ο (7 γαηϑί.). 

τό. Τῦογηια) ἜΜ ων οὐ ιτῦ., ΑΥΤΗ. 

Πο}] Τάεοηυ, ΑὐΤΗ. 

“Βιω"ἀοη6 4] δο ΠΉΜ. : οπαγρεί, ΑὙἼῊ. 

Δα 81] ὑπ οὔμοὺ νυ. δχοθρὺ ὙΥΊΟΙ,., 

σροιυαῖο. 

18, 4“ οἱ, ὅς.] Τλ6οα ἐλπαΐ ἐνεακεί, 

ΑΥΤΗ. ἃπα 81] ν. οχοαρὺ Δ ΊΟΙ.- 

ὙΠΟ τ ύθ! 5 ὃ θᾶτΘ ῬᾶυὉΙ οἰ Ρ]8. 

“61 ϑο Υτστῖ.., ΒΗΕΜ. : ἰὐασοδ, ΘΟΈΝ. ; 

γθιύαγα, ΑὙἼἸῊ. ἃπα ὑΠ6 οὔμον νυ. 

19. δ αοορέ] Νο ὀιινΐέ, ὝΥΊΟΙ,. ; 8αλιο, 

Οον. Ταβί.; διέ, ΑὙΤΗ. δπα 211 οὐδ 

γν.; ὉΠ6 βύγομρ' ἴογιηι]α ἐκτὸς εἰ μὴ 

ῬΘΙΒΔΡΒ θα Γ65 ὃ 11{{16 τηογθ ἀἸβυϊποῦ- 

Π 655. θη ἐλ ατἰμογὶέμ 07] 

ΑἹΙ οὐἱιθν ν., ΔΡΡΥ- νι ἃ ΒΙΠΏΠ]ΔΣ 

τηθϑηϊηρ', {(ἴ61; ΑὙἸΤΉ. Δ|0Π6, δ4707, 

Ὀαυὺ ἰπ Μαγρίη, ὑηαογ. 

20. 76 γε8] ὃο ον. Τερβύ., ΟἘΝ., 

ἜΉΗΕΜ. : οὐλογ8, ΑΥΤΗ. ; οἵδ), 811 τ- 

τηδἴηρ Ὗν. αν ἢανο ζεα}] 

5ο ΒΉΕΜ.: λαῖ εἴγε, ΝΥ τοτ,. ; ἡναγ6 

δὲ αὔναγεά, ον. Τεβῦ. ; ηναψ 7οων, 

ΑΥἿΗ. ἃ Πα τϑιπδηΐηρ ἦν. 

21. Δοῤοηουγιίη οἴναγα {1.661 Οἤαν ρα 

ἐλεο, ΑΥτΉ., ΟΝ. ; ἐεσϑέζο, ΤΎΝῸ. πὰ 

411 οὔπου ν. θχοθρὺ ὙΥΊΟΙ,., 2 θγ6 (ο7' 

ὁογυΐι"6). ΤΠ6 ὑγδηβ]αύϊοπ. “ δα ]αΓγο,᾽ 

ΟΟΠΥΌ., 18 Ὀθύθυ τθβουνϑα [ον ὁρκίζω, 
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ΟἸιυῖϑὺ {6θ5 πα ἐπ οἱθοῦ Δ ηΡ6]5, ὑπαὺ ὑπο οὔβουνϑ ὑΠ 686 
ὑπίπρϑ ψιυποσῦ Γογο] πἀστηθηύ, ἀοηρ' πού ]πρ' ὈΥ ΡΥ Δ ΠΥ. 

Τῶν ΠδΠ415 ΠαβΟ "ΠΥ ΟΠ. ΠΟ Τηδη, ΠΟΥ γϑῦ 5Π|816 11 ΟΥ ΠΘΙ ΤΏΘη 5. 22 
5.5. Κορ ΤΗΥΒΕΠΡ ραγ6. ΒΘ πο ἰοηροι ἃ ὙγδυθΙ ΤΊ ΚΟΥ, 23 
Ῥαὺ τπι88 ἃ 0016 ψψῖπθ ἴον {πη }7 βθομηδ 5 βαῖκθ ἃπα ὉΠ1πη6 οἴὔθη 

ΤΠ ΠΤ 1165. ΘΟΙΠΘ ΤΠΘ 5. 51η5 ΔΘ. ΟΡΘΏΪΥ τηδϑη1}6ϑὐ, ΘΌΤηΡ᾽ 24 
Ὀοίοιθ το Ἰυἀοτηθηῦ; ἃ] ΒΟΠῚΘ ηυθ1ν ὑπ 6 0 Ταῦ Ὺ [Ό]]ονν ἴθι. 
Τὴ [Π|6 τηϑηπον ὑπ6 600 ΜΟΥΚ5. 8150 ο΄ δοηϊθ 16. ΟΡΘΗΪΥ 25 
τηϑηϊ δῦ; δα ὑπ6 0 ὑπᾶῦ ἃτ6 οὐ υ58 οαπποῦ 06 [1{. 

Τιοὺ 8δ5 ΤηΔΗΥ ἃ85 816 ὉΠΩ͂ΘΥ 0Π6 γοκα αβ θοπα-βουνδηΐθ Υ]. 
οοτιαῦ ὉΠ|611 ΟΥ̓ ΤηδδΌΘΥΒ ὙΥΟΥ ΠΥ οἵἨ 811] Ποποῦτ, ὑπαὺ {ὉΠ 6 

πϑη6 οἵ Οοα ἀπ Ἠ15 ἀοοίτπθ 6 ποὺ ὈΪΒΡΠθιηϑά. ΤΉΘΥ 2 

ἀραΐῃ ὑπαὺ Πᾶνϑ ὈΘ]1θντηρ' τηϑϑύθυβ, ἰοῦ ὑπ θιὴ ποῦ 5Π10}ὖ ἐΠιθηυ 

ἍΜ Υς ν. 7, Αοίβ χῖχ. 13,1 ΤΉ 688: ν. 

2 ΟἸυἷϑέ «768ι15] ἢ 776 

Τογα «765ι:8 ΟΠ γὶδέ, ΑΥΤΗ. 

“ον ογιαισηνοε) ἴϑῖτη., ὀέζογα ἋἰοοΉν, 

Ἅ οι, ;ρ οὐμμαἴοο, Ή ΕΜ., Αὐτη. Μγρ.: 

φυείονγίη, οπα δέίονα αποίδι6), ΔΌΤΗ., 

ΟἿΝ. ((0); λαδέμ ὑμαφοηιοηί, 'ΓΓῪΝΗ., 

Οον. (Ροῦ) ; λ᾿αβέψηεδδε οὗ 1., ΟΒΑΝ, 

ῬΙΒΗ. ΤΠΘΥΘ ΒΘΘΙΠῚΒ ΠῸ ΓΘΆΒΟΙ ΤῸ Τ6- 

Ἰθούϊηρ {π6 ρϑηθαῖπο ἘΠΠΡ]. ὑγϑηβ] θ]οῃ. 

σίνθη ἴῃ ὑπ ἰδχῦ; “Τογο]ααρτηθηῦ᾽ 15 
τι564 ὈΥ ὥΡΘΠΒ6Γ. ᾿ 

22. «Παρίϊί] δο ον. Τδβύ. : 8016, 

Ὕγτσι,. ; [ἰγηέίγ, ἘΉΕΜ. ; ϑδμααθγυῖῃ, 

ΑΥὐἸΗ. δη4 {πΠ6 οὔπεὺ ἣν. 

Μοῦ" γεΐ, ὅτο6.1 (Νιοέϊιον" ἐδουι δοϊναϊέ ΘοΉλ 1.6 

αὐἰιι, Δ τοι, ; πείδον ὁ6 γαγίοηογ" οἔ, 

ον. Τοβϑῦ. ; πείιον" αο ἔϊιοιν ὀοηνηνειν- 

οαΐο υἱέϊ, ἘΝΗΕΜ. ; ποίίμεν" ὃ6 ραγίωϊ"ο7" 

Ο, ΑὐἼΗ. πα {πΠ6 οὔπον Ὗν. 

23. .Β6 πο ἰοηρον, ὅτ6.}] Ννί ἕλοι, 

ψὺξ εἰγγηΐ αν., ἌΝ τοι. ; αὐγψηίη6 ὩΟΉνΟΥ 6 

τν., ον. Ταοϑύ.; αν. πο γοέυυ., ἈΉΕΜ. : 

εἰνύη το ἰοτον" ιὐαΐον, ΑΟΤΉ. ἀπ ὉΠ 8 

οὔμον νυ. 

24. Ορομῖῃψ πιαρὶο5ε} Ογρει, ἍΝ τσι!., 

ον. ; πιαγυ{εϑέ, ον. Τορῦ., ΒΉΞΝ. ; 

οροη, ῥεγονεϊναννα, ΑὙἼΉ. πα τοιηδίη- 

ἴηρ ν. “Παΐδον Κοίοιυ] Μοϊζοιυ, 

ΑὐἼΗ. ογϑοίθ ὁ. ϑιυμηηνθνν «Ὁ ἐπμοὶ 

7οϊοιυοη, ΔΝ ΊΟσΙ,., 156 ὕΠ6. ΠΥ ὑγδη8ι!. 

το 5 ΡΥΓΘΒΟΡ νυ Θά, ὑπουρἢ ποῦ αὐἱῦθ 

σονγθοῦϊν, {πΠ8 καὶ οὗ [Π6 οΥΡΊΠΑΙ. 

25. 1... [6 πναηη6}... αἰ801 80 

ἜΗΒΜ.: αἷἶθδο πα, ΤΟΙ, ; ζὐμαυυῖδ6 

αἶδο, ΑὐΤῊ. ἃπα {Π6 τομηδϊμΐηρ ν. 

Ορονῖψ ηναγυ 656] 

Παρ {ε5ὲ δοξογοϊιαπα, ΑὐτῊ. 

ΟἬΛΔΡΤΕΒ ἿΠΙΠ. 1. 458 ηιαηῃ, ὅο.] 

45 πιάπῃ ϑθγυαγίβ α5 αγὸ, ΑΥΤΗ. δπά 

81 ὑμ6 ν. ϑχοθρῦ ΥΊΟΙ,., εὐΠοθιιθ)" 

δόη 8.; δ ΒΗΕΜ., τυλοβοοῦεν" α1᾽6 8. 

2. Τπλποῃ αφαΐα}] Απά ἐΐου, ΑΥἸΗ.;, 

ΟΘπνΝ., ΒΙ5Η.; 7ογϑοίδε ἐμοὶ, ἍΝτοι,. ; 

διέ ἰμον, ον. Τοβῦ., ΒΉΒΜ. ; ὑπ6 τὸ- 

τηδίπϊηρ  ν. οπαϊῦ ὑπ6 ρϑγίϊοϊθ. Τῃ ἃ 

Θὰ856 {|π ὕπ6 ρυθβθηῦ, [Π6 οὔ ββίοῃ ἴῃ 

ὑγϑηβ]ύϊοῃ 15. θυ αν ὕο θ6 ῥγδίουσθα 

ἴο “ Δη4,᾽ 88 ὕπ6 οοπύγαβῦ θεύνθθῃ ὑπ 6 

ὕννγο οἴδββθβ, ὕπο8ϑ8 γῆ. πᾶν πϑδύποθμ, 

δια ὉΠ0886 ψνῆο Πᾶνα (υἸβύϊαη τηαδύῦθυβ, 

ἰβ 6Ππ8 1685. ουβοισθά. Τη βΒιι0ῃ) ολ565 

086 ὑγωηβιαύϊοπ οἵ δὲ 15 νϑυῪ αἰ που]; 

“Ῥαῦ 15 ἴοο βύτομρ, “ἃπᾶ ̓  15 ᾿ηθχϑοῦ:; 

ΟΠ ΙΒΒΙΟΠ, ΟἹ᾽ ΒΟΙη6. ὕπγη {πὸ ὑπαῦ ἴῃ 

{π6 ὑθχύ, Βθβθίὴβ [0 6 0Π6 οῃ]Ὺ ψ8Υ οὗ 

οοηνθυϊηρ ὉΠ8 οχαοῦ ἔοτοθ οἵ ὑΠ8 οτῖ- 

σἷηδ)], Θιρἠ] 1)68ρ18., ΑΟἸΤΗ, 

84 811 κυ. οχοθρύὺ ΒΉΞΕΜ., ὁο)  θ))υ716. 

716 γαΐο}}] ὃο ΒΠΕΜ.; ἃπα ϑ8ῖ1η,, 

λοΥ6, Δ ΊΟΙ,. : 80. ἠνοοΐιθ δα γαΐδον, 
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Ῥθθόδιιθθ ΠΘΥῪ ἅτ Ὀγθύῃσθη ; θαὺ {Π|6 ταῦ οὺ βοῦν ἐΐθηι, Ὀ6- 
οδῖι58. ὈΘ]]Θν]ηρ᾽ δηα ὈΘ]ονθ ἃγθ {Π6Ὺ ὙΠῸ ἃ1Ὸ Ῥαυίθκοὺβ 
Οἵ ὑΠ|61’ φοοα βϑυύνίθθ. 7η688 Ὁῃῖηρβ ὑθϑοἢ ὅπ Θχπουί. 

1 Δγ τηδη 15 ἃ ὑθϑοποι οἵ οὐπον ἀοοὐτίπθ, πα ἀβϑθηίθὶι 
ποὺ ἴο βοιη πονβ, οὐθη {Π 6 τὐογ5 οὗ οὐ Τιοτὰ «6815 

ΟἸεἰβύ, ἃη το ὑπ ἀοούν! 6 ΜΠ] 15 Δοοογ Πρ’ [0 ΦΌΘ]Π]Π688, 

ἢ)6 15 Ὀοβοίθα ψ]ῈΠ ρυῖά6, γοῦ Κπονῖηρ πούμϊπν, θυ ΔΠΠ]πρ’ 
διθουι απιθϑύϊοηβ ἃ Πα 0165 οὐ ψογάβ, τυ μου θοῦ οοτηοῦῃ ΘΉΥΥ, 
ΘΟΠ ΘΗ ΊΟΉΒ, ΤᾺ] 98, ΘΥ1] Βι 151 Πσδ, ΟὈδυπαΐθ οοη οϑίβ οἵ 

ΤΏ ΘΠ. ΟΟΥΡαΡ θα ἴῃ ὉΠ 611 τηϊη] ἃηἃ ἀορεῖνοα οὐ {πὸ ὑγαίῃ, 

6 βιρΡοβιηρ' ὑπαὺ βΌ Δ] Π]6 55. 15. ἃ ΤηΘ8 5 οἵ ρδίη. 

ΤΎΝΤΡ. ; γ"αὐδιογ, ΑὙἿΉΗ. πα Τϑιη δ] ηἷ Πρ’ 

γν. Θογ 16 ἐμόην} δο ον. 

εβϑῦ., δη 4 (ουμθθησ ἐμεη) ΤΟΙ, 

ΒΉΗΒΜ.:: εἷο {Π|8Πὶ 867 υ1006, ΑΥΤΉ.; εἷο 

ϑογυῖο6, ΤῪΝῸ. 816] τθιηδϊηϊηρ Ὗν. 

“Μοἰιουΐη, ὅτο.1 ὅιτη. Ὕγτοι,., ΒΉΒΜ. : 

ἐμόν αν ψαϊί γι αὐταὶ δοιουνειῖ, ραγέαϊον5 

οἤῇ, ΑσΟἼῊΗ. ; ἐμόν αν δοίουγηγο απεὶ δεὶ. 

απα ». οἵ, ΤΎΝΡ., Οον., Οπαν., ΟΝ. 

(υαὐεῃ ζεῖ, απ δοῖ.)}, ῬΊΒΗ.. ; ἐλον αν 7. 

απο δεί., ον ἰδον αν ». οἔ, ον. Ταβι. 

7)ιοῖγ σοοαί 56)"υ106] 7716 ϑεηοῇι, 

ΑΥΤΗ. δπά 8ἃ}1 Κν. δχοθρῦ ὙΥΊΟΙ,. 

3. 15 α ἱσαοῆον, ὅχο. Ποίοιρο οἶδε)" 

εἱοοίγέηο, ΟΠ ΑΝ. ; ἐσαοί, οἐϊογισῖδο, ΑΟΤΗ. 

δηἃ ἃ}} οὐδοῦ Ὗνυ.: 

ΠῚ 1 5. ΠΡ εὖ τίς; ἃ8Β ὑπὸ σοπύεχὺ 

ΠΟΥΘ. Βἤονγβ (θοτηρ. Ἂἢ. 1. 3), σοῃύθτη- 

ῬΙαύθβ ἃ οὔθ δούια ν 1 οχἰβύθηοθ; 

νγ6 86 {θη ἴῃ Πρ]. {Π|6 ᾿πα]ϊοαῦνθ 

Αὐύον “1.᾿ 566 Τιαίμδιη, Φησί. Παησ. 

ὃ 537 (δα. 4). Αϑϑοηϊείῇ, ποΐ 10] 

(ὐτϑομέ ποΐ ἴο, ΑὐΤΗ., ΠΉΒΜ. ; 6ογ- 

δοη οὐδ πο έο, ΟἘΝ., ΒΙΒΗ. (νη 0): αοογαἰ- 

ἐ{}ι γυοί ίο, Υ τοι,. ; ασγοοίΐι τιοΐ υτιίο, (ον. 

(ὈοΌΠ) ; ἐδ πού οομέοης εὐἱέ!, "ΓΎΝΤΡ. ; 

ὁποίψηε ποί νηΐο, ΟΒΑΝ. οι] 

ϑο ΒΗΒΜ.; ἃμα ΑΥἿἸΗ. δνευυ ΠΟΘΙ 8 

εἶβθ ἴῃ ὑμοβα ἘΡρ.: μογθ ΑΥΤΗ. δηά 

411] ν. δάορῦ τὐλοίοδοηιο [ἢοοί (07 

Ποϊβοηιν), ΝΥ τοτ,.1. 

4. «Βεβούίο «ὐἰΐ, γγα61 Ρέγοια, 

ΑΥ1Η., διοι., ον. Τοϑῦ., ΒΗΕΒΜ.; 

γε 6 υρ, ΤΎΝΌ. ἃπᾶ {Π|6 τϑιηδίηϊη 

8566. πούΐθϑ Οἢ 

Βαύ ροα!]:- 

γν. ; 566 πούββ οἡ οἷ. 11]. 6. 

γεέ ᾿ηποιυΐη] Καοιυΐηψ, ΑΟΤῊΗ., ὙΝ ΤΟΙ. 

(μη ο), ον. Ταεβῦ., ΒΙΒΗ., ΒΗ ΕΜ.; 

αν ἐποιυοίλ,, ᾿ΓῪ ΝΡ. ἃ πα {Π8 τϑιηδϊ ΠΙηρ᾽ 

Ὗ Αὐϊίη] Πού, ΑὐΤΗ.; 

ΒΙΒΗ. ; αἰοὐοίϊ, ΟἿΝ. ; ἰαγιγιυϊδοίγηο, 

ἍΝ ΊΟΙ,., ΒΉΗΒΜ. ; τυαδίοέδ, ἢ,18. ὕγαμη68, 

ΤΎΝΗ. (γαψηο, (ον.) δηα {π6 τὸ- 

τηδ] πη Κν. Οοηέοηϊοη 5] 

Ἐδύόν7ο, ΑὙΤἸΗ. 

5. Οὐδίϊηαίο σον ίοδί8) ὃ“ ογ 6786 

εἰϊδριυέῖηδ, ΑΟΤΗ. Οογγιρίοο 

ἦν ἐλποῖν" ηνϊπ 4] ὃο ῬΗΈΕΜ., πα βίτη. 

γισπ.: 9} οογγιρὲ πυϊπαβ, ΑΥΤΗ., 

Οκν., ΒΙΒΗ. ; υὐὐέλ, οογγιρίθ ην., ᾿ΓΎΝΤ.; 

δοοΐν...α5. ἤαννα οοΥ. ην.. Οον.; ἕδλαΐ 

Λαλιο 601". ἢν., ΟΒΑΝ. : ἐμαΐ αΥ ὸ 607) 0Ὲ 

γιμηαοα, ον. Τοβϑῦ. αοργίνοα ] 

δο ΒΉΗΒΜ.; ρυ οί, ὝΥ τοι, ; γοῤδῥού, 

ον. (θού), ΟΠ ΑΝ. ; αἰοϑέϊξιίο, ΑΟἼῊΗ. 

δι το] ηἶησ Ὗν. 

Οοαϊίηοο5, 6.1] (απ, ἐβ σοείζἪη685, 

ΑΥΤΉΗ., ΟἜΝ., δηἀ βῖπη. 81] 0ΠηΠ6. οὔθ ν 

Ὗν. οχοθρῦ οἱ ον. (Ὀ0}), ννμ]ο ἢ 

Οὔβουνε Θουγθοῦν ὑπ8 οὔθ οὗ ὑπ6 

ὑοχύ. 

ἴῃ ὙΏΙΟΝ {Π18 ὙΘΡΥ ΔῸ]6 ὑγϑηβίαῦον 

βύδπβ ἃΙοπθ ἴῃ ΔΟΟΓΔΟΥ ἃπ4 ροοά 

ΒΌΠΟΪΆΤΒΙΡ. ΤΠΟΙΡῚ ἢ6 π8684 Τγη- 

(1816᾽8. ὑγηβ] 0. ἃ5. Π18 ὈΔ518, ἢΪ5. σῶγδ 

ἴῃ ΤΘΥΊΒΙΟΙ. 5011 Θἢ {0165 τ ὅο 6 οοη- 

Βίαουθὰ ἃ5. ἃ βοραγαίθ δυῦπουυ οὗ 

δτθαῦ ππρογίϑημοθ. ΤΠ ΕΠ ΟΊ 5} ὑνῶπ8- 

Ἰαύϊοη. Πονγονον 1 Πῖ5. Πιρ]οὐὺυ Το ϑίδ- 

ΤῊΙ5. 15 ποῦ [ῃ6. ΟἾΪΥ ἰπϑίδποβ 



ΟἨλρ. ΥΙ. 2-1ο.β 

Π685 10} οοπὐθηὐπηθηὺ 15. ἃ σγθαΐ ΠΊΘϑ 5 Οἵ σϑίη. 

297 

ΕῸΡ γα 7 

Ὀτουῦρξ πού μ]ηρ' ̓ πὐο ὑπ6 που], πα τὺ 15. ουιἀθηὺ 1 οδἢ 

8,150. ΟΔΥΤῪ πούμιηρ οὖ. 
ταϊτηθηΐ, ὑπουθυτῦ ἢ 6 568}} 6. οοπίθηΐ. 

Τῇ πονονοῦ γα πᾶν ἰοοα ἃμα 8 

Βαὺ {ΠΥ {πᾶὺ 9 

ἄθϑῖγα ὅο 6 γἱοἢ [Ἀ]] τπὔο ἐοιαρύδθομ ἃ πα ἃ 5π8 6, δα ὑγΐο 

ΤῊΘΠΥ͂ [00115}}. Δ Π4 τυ ] ̓αδύβ, {Π6 συ μ101ν ρα ηρΘ τηθῃ 1ηὔο 

ἀἰδδύγπούοη 8η6 Ῥϑυ }10ῃ. Του {Π6 Ἰονϑ οἵ ΤποΠΘΥ 15 ἴΠ86 τὸ 

τοοῦ οἵ 811 ον]; Π1Οἢ. γΠ116 Βοιὴθ 6 16 οονθίμηρ' Δίου, 
{Π6Ὺ οὐτϑα ἔτοτὴ {Π6 ΤᾺ], ἀμ ῥ᾽ θυοθα ὑπ ϑιηβθῖνοβ ὑΠτΟΘΡἢ 

10} ΤΩ ΠΥ͂ ΒΟΙΤΟΥ͂ΨΒ. 

τηθηὺ (1᾽850.) Ὀϑῖπρ' βοιηθυνῃδῦ οοη- 

Τουπηθα ἴο ὑπὸ [ιὖ., μῶ8 ποῦ δ'νναν8 

88. 5816 Οἰδῖμη ὁπ. αὐϊθηύϊοη ἃ5 {8 

ΘΑΤ] ΘΙ ὑγδηβ]αύϊοπ ραύὺ ἴον ἴῃ ἢΪβ 

ΒΙΡ]6. Α πιεαηϑ8 οΓ ψαϊη] 

Οσαΐη, ΑΥΤΗ., 8Δπ4 80 ἴπ ὑπ παχύ 

ψΈυβ6. Αὔὔθυ ὑ}}15, ΑὙἼΗ. ᾿ἰηβογβ Ἰγγοην 

ϑιμοῖ, εὐὐέἠιαἰγαιυ ἐΠγ 5607. 

7. 176] ὅο ΤΎΝΡ., ὅον., (ΑΝ. 

ΟΕΝ., ΒΙΞΗ.: ἐλμί8, ΑΥΤἸΗ., ΥΊΟΙ,., 

ον. Ταβῦ., ΒΉΗΕΜ. Εἰυϊαοη]) 

Οενίαΐν, ΑὐτΉ., ΟἜἘΝ., ΒΙΒΗ. ; ὦ ρίαγη 

ὁα86, 'ΓΎΝΌ., Ον., ἃ σαγίοιβ ὑγϑ518- 

ὉἸοη. (απ, αἰ801] (αν, 

ΑΥΤΗ., δηα 5'ιη. 811 νυν. οἵηϊῦ ἴο 

ὑγδιβίαῦθ δέ. 

8. 7 λοινουο)" εὐ6 ἤνυε} ϑοτηθναῦ 

ΒΙτ ]υ]ν ΟἽΑΝ., ὀιέ εὐλόην τὐὸ ἤαλιο ; 

50 8150, οἠγθηρ διέ, ΤΎΝΡ., ον. ; 

ἐμογο γον αὐἴθυ αὐ ἢ., ΟἿΝ.: απὰ 

λανίηγ, Αὐτη.; διέ παι ησε, ον. 

Τοβύ., ΒΙΒΗ., ΒΗΕΝ. ΑΟἸΉ. βύδηαβ 

δίομϑ ἴπὶ 105 ὑγαπβίαύϊοι οὗ δέ, “ ἀηᾷ.᾽ 

Τη)ογοιυΐίλ, ὅ 6.1 1ι6ὲ τι8 δ6 ἐπογοιυῖ], 

ὁομίοηί, ΑΥΤΗ., δπα (ἡ. δὲ) ΤΎΝΡ., 

Οον., ΟἿΝ.; εὐὐ, ἐμι68 ἐμιίηίβ ὃ6 τὖὸ 

γαγοαίο, Ὑτοτι. ; τῦ6 ηυιδέ {}.61") αὐΐέ, ὃ6 

οοπίεηί, ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ.; υυἱέϊ, ἐΐό86. τυν6 

αΥ6 6., ΗΜ. 

9. .Ὀεβῖγο [0] Ἰζϊ11, ΑὐἼῊ. ἃπά 411 
οὔμον Ὗν.; 866 ποῦύθϑ οὴ. οἢ. ν, 14. 

7ηΐο πιά} δὸο ΑΥἸΤΗ. ἃπὰ ἃ}1 {Π8 

Ὗν. οχοθρὺ ΟῚ, ΒΉΗΕΒΜ. 

ΤῊ 5 ἰηδουύίου. οἵ {Ππ6 ΡῬυΘροβι οι, 

Οὔ 6 

ΜΠΘΓΘ ποῦ δχργθβθθά ἴῃ π6 ἰθχῦ, 18 

ΒΟΙΠΘΟΪΠη65. ΥΘΡΥ͂ ΠΑ ΘΒΙΓὉ]8 (ΟΟΙΏΡ. 

Φομπ 1]. 5, ἀπ 8εὲ6 ΒΙαπῦ, δανὶδῆ, 

Ῥγίοδί, Ῥ. 56); μϑῦθ βόνγθνον 10 ψουϊά 

566] ΡΟΓΠΙΪΒΒΙ 016; πειρασμὸν δά 

παγίδα ὑππ5 5ύαη τ ΟἴοΒ6Γ ππϊοῃ (880 

ποῦθ8), μα ὑΠ6 τΤο]αῦϊνθ Ὀθοοπη85 Ὀθυοῦ 

αϑϑοοϊανθᾷ τ} 105. ΡΥΙΠΟΙ͂ΡΑ] δηΐο- 

οοραρθηΐ. {|ι6 ιὐιῖο}.} δο ΝΥ Ίστι., 

τη τῖηρ ὅΠ6 ἔογοϑ οὔ ὑΠ6 αἵτινες, ὑπο ΡῈ. 

ἴῃ {πὸ [μᾶῦ. 1Ὁ 15 ΟὨΪΥ “απ: τὐλίολ, 

ΑΥΤΗ. δπά 811 οὐμοὺ Υν. 

Ῥχισα...γνί01 Πγεηοἤιθη..«ὑγνέο, ὙΥ̓ τοΙ,.; 

αγοιιο...ἱπίο, ΟΒΑΝ., ΠΗΒΜ., τη. 

αΥ..«υτΐο, ον. Ταβῦ.: αὐ... .η, ΑΟἿΗ. 

ϑιι τουδὶ ηρ Κ ν. 

το. υϊ!5] 8. ὕντοι,., ΗΒ Μ.: οὐ, 

ΑΥΤΗ. πα τοιηδίηϊπο Ὗν.--ΔΡΡΥ. 

νυ ποαῦ ΔΠΥ͂ ΤΘΆΒΟΠ. Ἰγλῖϊο... 

406} οοτοίζηγ αν] Τλῖϊο... οονοίοα 

αὔίον, ΑὐτὴΖ.; εὐ... ἰυδίοώ αὐ ον", 

ΤῪΝΌ., ὅον., Ομ Ν., ΘἘΝ., ΒΙΒΗ.: 

ὀομομέμψηο, τοι. ; {ιιδέψηγε αὐον, 

Οον. Τοβϑῦ. Τὴ βϑηύθηοθ 18. Β01η6- 

νι μδὺ ἀν κυσαγά, Ὀαῦ βθθῖὴβ ρυθίθγα Ὁ] 8 

ἴο ὑπ αἰϊαΐοα ὑγαηβὶαύϊοη. “ἃ ΒΟΙη8 

Φῃγοιρη. οονούϊηρ ἰῦ λανθ, ὅσ.» ἃΒ 

Οὐ. ἃ πα οὔθ 8. Βυγεα] 

Ξο Δ11 γν. δοχοερὺ Αὐτη., ον. Τερῦ., 

δια ΒΗΕΜ., νοι ἰπβοῦῦ λαυθ. Ῥεγ- 

ΒμΆΡ5. ὅπ ὑγαπβίαὐϊοη. “νῶπαθγθα, ΟΣ 

“βυγαγ Θα δυγαν ἡ (οοΙαρ. ποίθβ οὐ 716. 

1. 3), τὰᾶὺ Ὀ6 Ὁπουρμῦ ἃ 0016 Ρτθ- 

[ογϑὉ]6. 
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ΤΙ Βιιύ ὑποῖι, Ὁ τπδη οἵ αοα, ἤθθ ὑπθβ86 ὑπ]ηρ85; δηα [Ό]]ονν 

αἰθοι τἱρ] θοῦβη 58, ΡΟ] Π655, [α10}, ἰονθ, ραύϊθποθ, τηθοκ- 

Τ2 Π655 οἱ Πϑαχῦ. ϑύσινθ {Π| σοοα βυγ16 οἵ [δι0}, Ια ΠΟΙ οα 
οὔθγῃα! [π|6, τ πογθαηύο ὑποὰ νγοῦὺ οα 64, δα ποῖ οοη- 

12 [ϑϑβϑάϑὺ ὑπῸὸ φοοα ΘΟ !ΘΈΒΊΟη. ὈΘΙΌΙΘ ΤηΔΠΥ ΙΌΏΘΒΒΘ5. 1 
ΟΠατοθ 6ΠπΠ66. θϑίοτθ Οοα, ψ]Ὸ Ῥγθβθυνθῦῃ αἰϊνθ 811 ὑΠ1π|95, 

δη δο.ογ6 (Ἰνδοῦ «68, πο ἀπάϑὺ Ῥομύμιθ. ΡΙΪαύθ θοΥΘ 

14 ΜΙΠ685 ἴο {Π6 σοοα ΘΟΠΙθββιοη, ὑπᾶὺ ὕποι Κκθ6}0 {Π6 οοτη- 
τηϑητηθηῦ τι ποῦῦ ϑροῦ, τυιὐ ποι τϑργοδοῖ, τ η0}} {Π|6 ἃΡ- 

15. Ῥθδιηρ' οἵ ον [οτά εἰ Θθὰ5 ΟΠ νιϑὺ: υΒΙΟἢ 1ῃ ΗΠ1Β ΟΥ̓ ΒΘΆΒΟΠΒ 
ΗΘ 5118}} βἴχθνγ, ὐὐὸ 18 ὑη6 Ὀ]θββθα ἅμα ομἹΥ Ροὐθηϊαίο, 

1τ. «πᾶ Κοϊϊοιυ] ὃο Αὐτῷ., ΟΝ. 

ΒΙΒΗ., ΠΉΕΜ.; [ΠπΠ6 δχύγθπιθ ἃν κυννατα- 

Ὧ6855 οὗ “Ὀυῤ᾽ 50. οΟἸοβθῖν [Ὁ] ηρ' 

“θαῦ ὑποὰ ἢ πιδὺ 1050 ὑΠπ|5 ᾿ποχϑοῦ- 

655. ΤΎΝΡ. ἃπὰ {Π6 τϑιπδϊπηρ Ὗν. 

δχοθρῦ ὅτου. (7ογδοίλε.. .8οἰιοἴν}.) οτοῖῦ 

ὑπ βϑοοπα δὲ ἴῃ ὑγϑηβ᾽ ύϊοη. 

Ῥαϊίθη.6] ὃο ΑΥἿΉ. πα 8}}] Ὗν. 

ὙΠ15 1β ὑπ6 τϑραϊαν ὑγαηβαὐϊοη οἵ ὑπο- 

μονὴ ἴῃ ὑπ Ν. Τ'., θτ 1 ΘΘΟΌΓΒ 32 

ἀϊταθθ. ΤῊΘ ΟΗΪΥ Θχοθρύϊομβ ἴο {115 

ὑγαηβ] οι ἃγθ ἴῃ Βοτη. 1Ϊ. 7, 2 ΟὟΥ, 

1 Ὁ; Σ ΠΠΘΒΕ 11. ΕΠ (δ᾽ [Π6 ΕΠ 

ΤηΘΔ Ηρ 5866 ποΐεβ οὐ 2 717ηϊ. 11. το, 

διηα οἡ, 711. 1ϊ. 2. “Μοοβη688 οΓΥ͂ 

λοαν] φοίη658, ΑὙΤΗ. 

12. έγίνυε ἐμ σοοά 58{7}{6] ὅϑῖπη., 

δίγῖγο μοι ἃ (. 8{)., Ἧ τοι, : λέ ἐλ6 

σοοῦ ἤσμί, ΑΥΤΗ. ἀπα 811] οὐπον ν. 

[« γ., ον. (Ὀοῦ})}}]. Τὴ ὕγϑηβὶ. ἴῃ 

{186 ἰοχῦ 15 ἀπάοιθύθα!ν ποὺ Βα βίθο- 

ὕονυ, θαὺ 18. Ῥϑυπ 5 ἃ Εὐ016 τηοτθ θχδοῦ 

ὕπδη ὑμεῦ οὗ ΑΥΤΗ. 

Τγονἐ οαἰϊο4}] Α4.Ὁ» “αἶδο οαἰϊοα, ΑὐΤΗ. 

Ἴλου, ὁοη [6556ε15] Πα βίο ζηνοιυοϊεο]ιία!ο, 

Ὕγισι,.; λαδέ ηιαάο, ον. Τϑβῦ.; λαβέ 

ΘΟ 6556, ἜΗΕΜ.: ἢαϑδέ ργογε85εα, 

ΑΥὐτη. δᾶ 86 οὐμπον Ὗν. 716 

φοοα] 4 σοοῦ, ΑΥἸΗ. ἃπά ἃ}} νυ. 

(τ οϑϑιο})] ὃο ΒΉΗΕΜ.: 2707 δδϊοτ, 

ΑσἼἸΗ. ἀπα 0Π6 τοιπδ] ηρ  ν. Ἔεχοθρὺ 

Ὕγτοι,., ᾿ηοιυοίοοἰιγγ6. 

13. λαγγ ἐΠι66] δο ΟΝ. : σοηλαιηαο 

ἕο ἐΐι66, ἌΥΤΟΙ,., ΠΗΕΜ. (οπη. ἐο) ; σίυα 

ἐλ6ο ἐἤαγηο, ΑΟἼΉ. πα {πὸ οὔμπον Ὗν. 

δεν 6] ὅὃο Ἄγτοι,., ον. (οὐ), ΗΜ. : 

ὅπ ἔδι6 δἰγὴΐ οὔ, ΑὙΤΉ. ἃ πα τϑιπδϊπϊηρ' 

Ὗν. Τῦ σου δ] ΠΘΓΘ ΒΘΘΠῚΒ ἀΘΒΙΓΆ 016 

ἴο ῬΙΈΒΟυν “θθίουθ᾽ ἴῃ θούῃ ρ͵δοββ : 

ΘΟΙΏΡ. ποίαβ. “Ὀγεβογυοί, 

αἰὐυ 91 ἡ Οἰυλοϊοηοί,, ΑὙΤΗ. 

{Πι616}}] ϑδο 811 ὑπ6 ν. Ἔχοορύ ΑΟἸΗ. 

δα ον. Τοβϑῦ., Β]0 ἢ δάορῦ 16 Ἰοοδ] 

δοον. .Βογ6 εὐἰέξηε88 ἴο 

ἐμε, ὅς.1 Ἰγύηοοβεί ὦ σοοά οοηΐ., 

ΑΥἸΗ., ΘἘΝ., ΒΙΒΗ. (707); «εὐὐΐτν. ἃ 

σ. ιτυἱέποϑδέηο, ΤΎΝΤΌ., Οον., ΟΒΑΝ. 

14. 1716 (1})] ὅο 811 {π6 νυ. δχοθρὺ 

ΑΥἸΗ., ΟἘΝ.; ἐλ 8. Τγίἐποιιέ γ6- 

Ῥ»οαο].)] {πυνεδιιποαῦίο, Αὐτη., ΤΎΝΤΕ., 

ΟΒΑΝ., ΟἘΝ., ΒΙΒΗ.; ὑγγεργοϊοηδιθίο, 

Ὑγτσι,.; σηγοργοιοαῦίο, ον. (Ροί); 

ὑϊαηιοῖοθ5ο, ΤῊ ΠΜ. ΤῊ οοππδχῖοπ οὗ 

ὑΠ6 Δα]θοῦϊν 5 ] ἢ ἐντολὴν 15. ῬΘΡΠΔΡΒ 

τη 6 8. 110016 ΟἸΘΆΓΟ ὈΥ Π6 οἤδηρθ: 

80 ϑ'7., “ΙΠπουῦ ϑροῦ, σψιὐπουῦ Ὀ]6- 

ΤῊ ΪΒἢ ;᾽ ΘΟΙΏΡ. ποίβϑβ. 

15. “Πὶ8 οἱὐ}]}] Πὲβ, ΑὐΤῊ. 

ϑεα80}8) Τγηι6, ΤΎΝΡ., ον. (Ῥο Ἐ), 

Ομαν., ΟῈΝ. ; ἐΐηνεβ, ΑΟΤΉ. δπα {ῃ8 

ΤΟΙ Δ] Ἶπρ᾽ ν. Τῦλο 15] ὅο 

ΑΥΤΗ., [Ο]οννπρ 811] ὑπ οἱάδν νυ. 

δχοθρὺ τοι, ΒΗΕΜ., ΤΣ Ραῦ {6 

ποι ύϊνα ἤνθύ, ἃἀπὰ ον. Τεβί., 

ὙΠΟ 15. ἀοίθοῦνθ. Τῦ σου] βθϑῃ 

ὑμπαῦ ὑπ6 ᾿πβουύϊοη οὐ “στο 15. 15. Π6γ8 
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ὑπ6 Κιηρ' οἵ Κιπηρβ δηα [μοτὰ οἵ Ἰουβ ; γῆ 8Ιοη6 δίῃ ἴπ- τό 
τηον δ Πὔν, ἀν] ]τηρ' 1ῃ ΠΟ ὐ πιπδρΡ ΡΙΌΔ ΟΠ ]6 ; ΠΟΙ ΠΘΥΘΥ 

ΤηΔ ἢ ΒΥ, ΠΟΙ οδη 566: ἰο ΠΟΠ) θ᾽ ΠΟΠΟῸΣ δηα οὐἰθυηἃ]} 

τη] ὐ, ΑὙη6Η. 

ΟΠματρθ ὑπθιη ὑπαῦὺ 816 το 1ῃ {Π18 σοῦ] ποῦ ἰο Ὀ6 17 
ΤΡ τ πα 64, ποῖ ὕο Ῥ]δοθ {Π|611 ΠΟρΡῸ5. οἡ {π6 ἀποουίαὶ ὐν 
Οἵ ΤΟ 65, αὖ 1ῃ σά, ψ11ὸ οἸνθῦ τι8 811 ὑπ|ηρ05. ΤΊΟΠΪΥ [ῸΣ 

ΘΗ]ογτηθηὗ ; ἐπαὺ ὉΠ6Υ ἀο φοοά, {Ππ|)0ὺ {π᾿  }7 Ὀ6 Το} 1ῃ ροοά 1τ8 
δ ΌΓΚΒ, 6. ἴθ 1ῃ αἰἸβυυ τι ]πρ, τον ὕο σομη πη αη]οδΐθ ; 

ἸΑΥ]ΠΡ᾽ ὉΡ 1 βύουϑ ἴου. ὑπθιηβοῖνθβ ἃ ροοα ἐοππάδίϊοη ἀραϊμδῦ 10 

{116 {ἰπ|6 ὕο θοιη6, ὑπῶῦ ἐπ 6 Ύ ΤΩΔΥ Δ Υ̓ ΠΟΙ οἡ {Π|6 ἔσπι6 1116. 

Ο Τιμοίπιν, Κορ {1 ἐσπιδὺ οοτητηϊυ 64. ἰο {Ππ06, ἀνοϊἀἸηρ᾽ 20 
ὑπθ ῥτοίδηθ ὈΔὈΌ]1ηρΒ ἃ ΟΡ οΒΙ 105 οἵ {Π|Η| [Ἀ]56]γ- 6 ἃ 

δι αν 1655. δν] ῃδη {Π6 1055 οὗ ογάου. 

Οὐπγθᾶτθ οἤδηρσοθ ὑπ6 δούῦϊνθ ἰηΐο 

Ῥδ55., “6 τηϑᾶθ τηδηϊξοϑῦ ([) ὈΥ ὑπ6 

ΟὨΪΥ, 4.,᾿---ῶ ἀἸ]α θα ὑγαπβιύϊοι ὑπαῦ 

ΠΟΙ Υ [818 Βπουῦ οὐ {Π6 τηδήθϑύυ οἵ 

ὉΠ6 οὐ] ΟΊ]. 

τό. Αἰοη6] ϑο ΤΟΙ. : οπΐψ, ΑὙΤΗ. 

δια 811 οὔπου Ὗν. Ζηνηνον αἰ ἐμ] 

τοι. ἰοπθ ἤδ5 Ὁπ6 ποίϊοεδ Ὁ]6 ὑγδπβ8- 

Ἰαύϊοι υπαοακσοίψη8. 7Ζάση] 

5ο δγισι.., ΤΎΝΡ., ΒΗΕΜ.: ἐΐ6 {ἰρη, 

ΑΥΤΗ. δπα {Π6 γϑυηδϊηΐηρ' ν. βχοθρῦ 

Οον., α {γλο, {]}ηαρρτοαοϊιαν [6] 

Ἐπ ΠΥ ν ΠΉΞΕΜ., πο αὐοοϑδιδίο; εὐ]υϊοῆι, 

πὸ ηναη οαη αρργοαοῖ, «ἰπΐο, ΑΥὙΤῊΗ. ; 

ἐο αὐ]υΐοίια πιοηναπι ᾿υαμ οοηιο, ἌΝ ΤΟΙ. ; 

ἐμαΐ πὸ ἡναη, ὁατν αἰΐωγηο, ᾿ΓΎΝΌ., ον. 

(θοῦ), παν. ; ἐμπαΐ ποτ οὐ αἰξοίη6 

γνηΐο, ΟΕΝ., ΒΙΒΗ, (η0 ἩναΉ). 

ΜΝουον πιῶπ 850] ὃο ΤΎΝΡ., ΟΕΝ.: 

μοη6 9 Ἡνόη 8ΐγ6, ἌΝ ΤΟΙ. ; ποιηαη, εἰν 

1167 80, ον. Τ᾽ αϑύ. ; πὸ ἡναῖ, ναί] 5θογι, 

ΑΥΤΗ. ἀπά τϑιηδίπίηρ ν. 

Βτονηαῖ, φαΐ οινθλ" ονονϊαδέϊηρ, 

Αὐτη. ἼὍΤΠ6 βᾶϊηθ 861]. 15. ρυδβουνϑα 

ὈΥ 81] Ὗν. οχοορύὺ τσ... (ὑπέο ενίϊἢ.- 

ουὐέογ, 6η 616). 

17. Μοὶ ἰο δὲ] ὅὃο ον. Ταεβί,, 

ἬΉΗΕΜ. ; βῖτη. Ὕνιοι,. : ἐμαΐ ἐμαν ὃς ποί, 

ΑΥΤΗ. ἃπα τϑηη. ὅν. ὅρη σηδηρθ, 

ἀοβισιιθα το οὈνίαῦθθ ὑπ βιυρροβιίοι 

ὑμπαῦ {πθ οὐἱοῖπαὶ 185 ἵνα μὴ κ.τ.λ. 

ΤῊΘ ὑγδηβιθίοπ ο ὉπΠ6 ρῬοβιύϊνθ 5146 

οὗ ὑπ6 δχμογύανιο. ἴῃ ὑυϑ. 18 ὑπὺ8 

4150 ὈΘΟΟΙΊ6Β 5110 0] τπογθ {6]]1πρ' πα 

αἰδυιποῦ. 

70 γμίαοο ἐϊοῖγ" ἤορο8 ὁ] Τγιιδϑέ τη, 

ΑΥΤΗ. πὰ ὑπ6 οὔμϑν Ὗν. (0 ἐ»"., ον... 

Ταρύ., ΒΗΕΜ.) οχοαρῦ ΊΟΙ,., ἐο λορο 

ἦγ. 716 πποοναϊέμ ὁ} ὅο 

Οον. Τοϑῦ., ΚΉΒΜ., πη ἃ βίτη. (οσα! Ὁ] ᾽ 

ἐμ.6) Υτοι,. ἃπα ΑὐἸῊ. Μᾶρρ. : π|067- 

ἑαύη, ΑὐτῊ., ΟΒΑΝ., ΟΕΝ., ΒΙΒΗΕ.; 

ἐλε υποορλίαμηθ, ΤΎΝΌ., ον. 

(οα] 1} ὃ ἰἐυΐηγ αοά, Αὐτη. 

ΑΙ ἐμύηγϑ υἱοί} ἢ Πἰομίῳ αἰ ἐμέηρ, 

ΑΥἹΗ. ον" δ) ον ηνεη 1] [707 

ἐο ὑ86, ΝΥ ΤΟΙ,. ; ἐο θηΐογε ἐΐεην, ΤῪΝΘΗ., 

Οον., ΟΒΑΝ.; το θγη7ον, ΑΥΤἸΤΗ, δπα γο- 

τηϑϊ ηἰηρ  ν. 

18, 86 Κγ"εε ἴηι, ζο. Ποαασῃ ἐο αὖ8- 

ἐγὶδιιίο, ΑΥΤΗ., ΟΝ. ; {ϊγίοίη 01" ἴο 

συ, τοι. ; γεαῃ ἰο φονο, 'ΤῪΝΡ. 

(παν. ΒΊΒΗ., δ6 γ.); σόιο.. ὐἱέδι α γοοα 

αὐμί!, Οον. (θου}) ; σύνο θαβὶϊψ, ῬΉΕΜ. 

Τἰοαα] Ἡγιζη, ΑσΤΗ. 

19. 7.6 ἐριι6}] “ Βιίογηαῖ, ΑὐΤἸΗ. 

20. ἽΠ)ι6 ἐγιιδέ, ὅο.1 Τλαΐ εὐλϊοῖ, 18 

Θογυηυὐοο ἐο ἐδ, ἐγηιδί, ΑΟἼΤῊΗ. ; ἐλὲ αἰ6- 

)}οδί (οὐ ἐλέη ὑέζαζοη ἐο ἐϊι66), ὙΝΊΟΙ,. ; 

ἐλιαΐ τολιίοῆ, 8. φουοη ἐδι6 ἐο ἔερθ9, ᾿ΓῪ ΝὉ., 

ΟἿΑΝ,., ΟῈΝ., ΒΙΒΗ.; ὑμαΐ εὐδιίοϊν 8 
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σοηιηυϊἐἐοεἰ υγυΐο 6, ον. (οί), ΟἘΝ. ; 

ἐδ ἀδροβιζαμη, ΠΉΕΒΜ. 7|6 

}7)07)7 ΑΥΤΉ. δπα {π6 οὔπον Ὗν. εὃχ- 

οαρῦ ΒΉΗΕΜ. οτηϊῦ ῃθ ἃγίϊοϊθ. ΤῈΘ 

ὑγδιβιαύΐοθ οἵ βεβήλους, συηροϑέϊῃ, 

ΤΎΝΡ., ον. (ὈοΌ}), Ομ ΑΝ., ἄθβθυνεβ 

ΥΘΟΟΓΙΠσ,, Ῥγοΐαμο) Ῥγο- 

ων ἀπ ναΐτ, ΑὙἼΉ. 76 

7αϊδοῖψ- οαἰϊο ἀποιυίοοί 6] ὃὅο ἜΠΗΕΜ. 

(οταιθυπρ ἐμ6): 7αΐϊδθ παηνα ὁ ἐιυ- 

πῆρα, ΥΊΟΙ,. ; ὦ 7αΐδο παηι ο" ἄποιυυ- 

ἴογο, ον. Τεβύ. ; ϑδοίθηῃθθ, ξαϊβοῖῃ 80 

οαἰϊο, ΑΥΤΗ. ἀπά {π6 οὔπον Ὗν. 

21. Παυνο σοηθ εὐἷάϊο, ὅντα. Ζοε]οη 

ἄοινιο, Ὕ,τσι,. ; ἀγα 7αϊΐ αὐὐαγο, ον. 

Τοδὺ.; ογγοα, ΟΒΑΝ.; λᾶαν ογγεά, 

ΑΥΤΗ. ἃηα τϑιηϑὶπΐηρ ἦν. ἘΠ ΠΡΊ 5 

ἸάἸΟΠῚ ΒΘΘΙῺΒ ΠΘΡΘ ὅο Τϑατῖγθ {ΠπΠ6 ἴη- 

Βουθίοη οὐ “Βανθ᾽ αἴθε. π6 ργθβθηῦ 

Ρδυύϊοῖρ]θ. Αὖὐ {π6 ϑπὰ οἵ ὑπ6 νβϑῖβθ 

ΑΥἹΗ. 845 ἢ 4 πῖον. 



ΤΠ 5ΒΟΟΝΌ ΚΡΙΒΤΙΙ ΤῸ ΤΙΜΠΟΊΤΗΥ. 

“ 8 ΔΡΟΒύ]6 οὗ «6515 ΟΠ γῖθῦ ὈΥ ὑΠπ6 Ψ1}} οὗ Οοά, 

ἴον. {Π|6 Ῥτοιηῖθθ οἵ ὅπ 118 ὙΠ 10} 15. τη ( Πτϑύ «6888, 

ἰο ΤΊ πούῃν, ηνν ὈΘ]ονϑά ο1114. Οτδᾶοθ, πη υοΥ, Ῥθᾶοθ, ΠΌΤ 

(ὐοά {Π|| Βα που δη ( εἸσὺ «65π5 ον [ωοτὰ. 
1 πη οα, ν]οτα 1 βοῦν ἔτοιη ηλν ἰου Ποὺ 5 ΜΠ} ἢ ἃ 

Ῥιμ6 ΘΟΠΒΟΙΘΠ06,----εβ πΠΠΟΘΔΒ]Πρ᾽ 15 ὉΠ 6 ΤΟΙ ΘΓ  Ὀτᾶπ6 6 ἩΠ]Οῇ 

1 ᾿ῶνθ οὗ ἔπ86 1 ΤῊΥ ῬΓΔΥΘῚΒ. πἰρηῦ ἃ μα ἀδν, ἰομοΊησ' ὕο 
566 ὑΠ66, Ὀθίηρ' τη] πα] οἵ {Π }ΥΪ ἰθαγβ, ἐμαὺ 1 ταν θ6 ΠΙ16α 
1} 10Υ ; Ὀδίηρ Ραὺ ἴῃ τθιηθι  ὈΓΠ06 οὗ {πΠ86 πηΐοιρηθα 1810} 
ἐπῶῦ 15 ἴῃ {Ππ||6, ψ ΒΟ ἄγου ἢγθῦ τη ΠΥ φΥδηἀπηού 6 Υ 
1,015, ἃη4 {πη γ τηούμον πηΐοθ, πα 1 ἃ ρουβιδ θα ὑπαὺ εὖ 

αἰυοίἰοἐν α150 τη. ὑπ 66. 

Ι. Οὐδὲ «7681:15] ὅ..68. (.".ν ΑὐΤΉ. 

10} 6] ΘΙμα ] ΡΥ θὰαῦ τποτθ ραυὶ- 

ῬΠγαβυϊοα!γ, ΤΎΝΟ., ον., ἐο ργδαοΊιο 

ἐλ: αὐ)" ἐ6, Δ  τοτ,.; ἀαοοογαζης ἰο {ἦ6, 

ΑΥΤΗ. 8η6 τοιηδίῃϊηρ ὟΥ. 

7} 6 {{76] ὅο ον. (Ὀοθ}), ΒΉΕΜ. : {ΐ{ο, 

ΑΥΤΗ. 8ἃπα γϑιηδϊμΐηρ ἦν. 

2. Πῆν ϑοϊίουοώ οἰ] Μν ἀδοαγίν 

ὑοϊουοώ δου, ΑΟΤΗ. ; λΐ8 ηνοβίο αογισογίἤ, 

80ηε, ΥιΟΙ,.; δὶ δείουοά 8., ΤΎΝΡ., 

ΟΝΑΝ. ; πη θα) 8., ον. ; ηὺν ηιοοϑέ 

εἴθαγο 8., ΟΟΥ. Τεβύ. ἢ Τὰ δεϊοιικο 8. 

Οπν. ; ὦ θοίουιοαί 8., ῬΙΒΗ. ; πηι}, αἰδεγοδέ 

8.,, ΒΗΕΜ.; 8566 Ποΐδθ8 οὔ, 1 7ἴην. 1. 2 

δια βρῆ. νῖ. Στ (Τ γαηϑί.). 

Ὃεας6] Απα ρϑαθο, ΑὐΤΗ. 

3... 44 λι."}] ὅο ον. (θοῦ), ΤΠ 6πι. : 

Ῥιιγε, ΑΟΤΗ. πα {Π6 τϑιρδϊηϊησ Ὗ ν, 

ἐχοθρῦ ΛΥΊΟΙ,., οἰθη6. 4 
μηοραϑίη, ὅς.1] Τῆλαΐ εὐἰίλμοιέ σοαϑέπ Π 

ματο γοηιοηιίηαηοο, ΑΤΉ., ΟῈΝ., ΒΙΒΗ. ; 

700᾽ ὐἱέϊν ουνέογυ σεοδ πο 1 ἤαιι6 ηυγηαῖο, 

ἘῸΥ ΠΙΟΝ οαπβο 1 στοιϊπα {π66 ἰο 6 

Ὑγτοτ, ; ἐλαΐ τὐἰέδοιιέ ὁ. 1 πυαΐθ ἠϊθη- 

οἷοι, ΤΎΝΡ., ΟοΥ. (Ὀον}), ΟκΑΝ. (απο 

6.}; ἐμαὶ υυἱϊιουιξ ἐγιἐον"υϊδϑίογυ 1 χανε 

α ηιεηιογῖο, ἈΗΕΜ. 

4. ]Τοηρίη}] Απά ἴομφο, Ὅον.; 

αἰοδίνγηο (νἸυποαῦ ΔΠῪ ᾿πύθηβῖνθ ἔογοθ 

ϑίνϑπ ἰο ἐπί), ΥΥ τοτ,. ὡ μα 41} οὐμου νυ. 

εχοϑρὺ Αὐτη., σψγεαίίῳ «(ἰοδίγτ. 

5. δΜεῖπφ μεξ, ἃς. ἜΤ λον 1 οαἰὶ 

ἰο γογιοηυδηαλι6, ΑΤΗ. 

Τλμαί ἱϊ, 6.1 ὅο ΤΎΝΡ., ΟΟΥ. (θο 8), 

Οπαν., 6ἘΝ., ΒΙΒΗ., βχοθρὺῦ ὑμαῦ ὕΠ6Ὺ 

Ραὺ αἶ8ο ἰα80: ἐδιαξ ὅτι ἐλιε6 αἰδο, ΑΥΤΗ., 

ἜΗΕΜ. ; ἐμαέ ὦ ἐπ ἐΐεο, τοι. Ῥαῦ- 

ΒΡΙ ΘΟ ΒΘΘΠ18. ὕο τϑαυΐγα ἴῃ ΕΠΠΡΊΒΠ. 

086 τορουϊίοη οὗ {Π6 νϑιΌ. 

6. [ον αὐλιοί, οαλι861] ξοὸο ὙΊΟΤι., 

«πα (λα το γο}) ον. Τοϑί., ΒΗΕΜ. : 

αὐιογοῦονο, ΑὐτῊ. δά [μ6 τοτηδῖῃ- 

ἴῃς νυν. ΟὐμΏρΡ. γϑῦ. 12, 66 ΑΟΤΗ. 

ῬΓΘΒΘΡΥ͂ΕΒ 0 ΠΊΟΙῸ Ἰι06γᾺ} ὑχᾶπι518- 

(ίοῃ, 

᾿ 



ΤΟ 

2 “ο ΤΙΜΟΤΗΥ. 

501 ΠΡ {Π|᾿| οἹὐ οἵ Οοα, νν 16} 15 1η ὑπ66 ὑΠπτοσπρἢ ἰΠ6 ἰαγίηρ' 

ΟἹ οὗ Τὴ Υ μηάβ. ΕῸΣ (ὐοα σᾶνθ τι ποὺ ὑῃ8 ϑριῦ οἵ 
οονγαγάϊοθ, θαῦ οὗ Ρρονου, ἃπα οἵ ἰονθ, πα οἵ β861{-οοῃίτοὶ. 

Β6 ποὺ ὕποὰ δϑηδιιθα ὑῃθη οἵ {πμ6 ὑββθιμηου Οἵ οἵ’ 
Τιοτὰ, ποῖ γοὺ οἵ πιθ ἨΙΒ ρυϊβοποῦ; δαὺ τύπου βου βῆΠο- 

ἰϊοηβ 10 ηι6 ἴον {Π|6 ΟΒΡΕ6Ι 1ῃ δοοουάδηοθ Ὑγ1}} {Π|6 ῬΟΥ͂ΤΟΙ 

οἵ αοα, ψ]ιο βαυϑα τι8, δ οδ]]6α τι υῦ ἢ δ ΠΟΙῪ οΔ]]ΠΠηρ,, 
τοὺ ΔΟΟΟΙ Πρ ἴο ΟἿ ἡΟΥΚ5, θααὖὺ Δοοοταάτηρ' ᾽ο Η15 ον Ῥα1- 
ῬΟβ6 8η4 {Π6 σγᾶθθ ὙΠΟ 85 ΟἼΥΘΗ 8 1 ( γΙδὺ εἰ Θθπ8 
Ῥοίουθ θὔύθυμαι {ππηθϑ; Ραῦ πα θθθη πον τηϑθ τηϑηθϑὺ 

ὑΠπτουρῚν ὑπ6 Δρρθδυιηρ᾽ οἵ οὐχ ϑδνυῖοι «6505 (ΟΠ γιδῦ, 6 ἢ 

7 γοηυὶγαι 7.66 01] 7 γιιέ ἔΐιοο τι γοηλοηυ- 

ὅγαηοο ἐμαΐ μοι, ΑΥἿΗ., ΟἿΝ., ΒΙΒΗ. ; 

7 ηιοη βίο ἐϊαΐ ἐμοιιν, ἌΥτατ,. ; 7 τὐανη ἐ]ι6 

ἐλιαὐ ἐλοι,, ΤΎΝΌ., ὗον., παν. ; 7 οα- 

λογίο ἐδ, χ' ἔλοι,, ον. Τοϑῦ. ; 7 αὐ- 

ηιογῖδἢ, ἐλοο ἐλαΐ ἐλοι, Ἡπαμ. ΤΠΟῸΡΗ 

411 ὑπὸ Ὗν. δἀορὺ {μ|8 ῬυΙρΡὨΓΔΒΙ5, 

1 501] 5θθῖὴϑ (ἰθϑῖγα Ὁ ]8 ὅο ρυθβεῦνθ 

86 βίπηρ]θ ἰηΐ,, 1ξ ΟἸΪΥ ἰο αϊδίϊη- 

Βα 8} 1 [τόση ἵνα τ] ἢ 5110]., συμ οι {116 

ὕγϑη8]. οὐ Ομ Ὁ., “1 68}1 {π66 ἴο το- 

ΤηΘΙ γᾶ ποΘ, ὑπαὺ ἐποῖι τηδυδβύ,᾽ (., 

ΒΘΘΏ]5 501} τηογο ἀθοΙ 6 α]γ ὕο ᾿ΠΡ]Υ. 

ΤἈροι ἢ] Βυ, ΑὐΤΗ. δ ηα 411 ὑπ6 οὔθ τ 

γν. “Παμίηρ οη.] ὅο ον. Τ6ϑύ.: 

ἱηιροϑύἐϊοτι, ἌΠΗΕΜ. ; ριιίέϊη οην, ΑὙΤΗ. 

Δ Πα ὉΠ6 οὔμον νυ. (οη ρυιί., ὙΥ̓ΤΟΙ,.). 

7. (Οὐανὸ] ἕο τοι, : λαέδι... σίνοη, 

ΑΥΤΗ. δπᾶ 11 ὑπ6 οὔμεν Ὗν. 

Οὐοισαγἴ061] Ζοω»", ΑΟΤΗ. ἃπὰ ὑπ οὐμ ον 

γν. οχοθρύ τισι, ἄγεθ. Τὸ τηδὺ 6 

ΤΟΙΠΑΤΘα ὑπαῦ ὑπ Οθπθνδῃ 5. ὑπ6 

ΟὨΪΥ͂ ΨΘΥΒΙΟΙ Ψ ΠΙΟΘἢ τι565 ἃ οδρὶύαὶ ἴο 

“Θρισιν,᾿ Αηὰ οΓ ἰονο] ΑὙΤΗ. 

6(. τότι οτηἱίβ απά. Θέ. οογτέροἱ] 

Ἁ οι ηυϊπα, ΑὐΤΗ., ΟΕΝ., ΒΙΒΗ. ; 

δούγθηι6580, ὝΥτοτ,., ον, Τοβέ., (ἘΆΝ. : 

δοῦγη68 ΟἹ πιψπάο, 'ΤΎΝΡ. ; γίσἠξ νη- 

αογϑιοηάψηρο, ον. ; βοὐγνἱοίϊο, ΠΠΕΜ. 

- 8, Αἀβῃαηιοα, ἐδιοη}] Αϑε]ιαηιοα ἐἤιογ- 

γε, Οον.; ἐλογεξογο αδἢ., Αὐτη., ον. 

Τεβύ., ΟΒΑΝ., ΟῈΝ., ΒΙΒΗ., ΒΉΕΜ, 

ΔῸΣ ψο] Νογ, Αὐτη., ον. Τεβὺ,, 

ἜἬΗΕΜ. ; πεί]ιον, ὝΥγΙΟΙ,.. απ {π6 τϑ- 

ταδί 1.» Ὗν. Βυι γαΐ]ι6}} 

διιέ, ΑΥὐΤΉ. δηά 8411] ἵν. ΤΎΝ. μον- 

ΘΚ ΟΙ Δ 1615 αἶδο αἴθου σοβρεῖί,; ον. αἴὐον 

ααἰιιογ 56. Θεθο)", κα.] ὅῖτι., 

ἐγανον αὐὐέδ, ηλ6 ἦγ. ἐδο σοϑρεῖ, ὙΥτΟΤΙ,.: 

δ ἐμοι ραγίακον" οΓ ἐλο αὐ οὐίοη8 ὁ {16 

α., ΑὐΤη., ΟΝ. (οτα. ἐλοι) ; 8ι|07}}6 

ἔλοιυ ααἰνενδίίο εὐὐέλι ἐδ ῳ., ΤΎΝΟ. (ὁπ). 

ἑλοῦ), Οον., ΟΠ ΑΝ., ΒΙΒΗ.; ζαδοιθ" ιὐψίῇ, 

ἐλι6 σ΄, ον. Τοϑῦ. ; ἐγαιιαΐί νυϊι] {1,6 6΄., 

ἜΗΕΜ. 1. αὐοογζαποο εὐἱ{}.} 

Α7ών", Ὕντοτ,. ; ἐποροιν, ΓΓΎΝΤ. ; αὐοογα- 

ἕηῳ ἰο, ΑΟΤΗ. ἃπα τϑιηδϊηΐηρ' Ὗν. 

9. ϑανεα) δο ΤΎΝΡ., Ο5ΑΝ., δπᾶ 

51η). ὙΥΊΟΙ,., αοἰψιογῖαο: ἢαΐ, εαυοί, 

ΑΥΤΗ., ον., ΟἜΝ., ΒΙΒΗ. ; λαΐ, αὁ- 

ἐψιιογοα, ον. Ταβῦ., ΒΉΕΜ. 1λε 

97}606] (γαοο, ΑΟΤΗ. δπα 811 {πΠ6 οὐμεὲὺ 

γν.: θυῦ ΤΎΝΡ. οἵἴνϑ εὐλίοῦ, σγαςα ἴῃ 

ὑπ ποχῦ οἴδιβθ. 386 ϑομο]ϑῖ. ᾿ύγέδ, ᾿. 

121 (64. 4). «Μίονηαί ἐϊηνε5] 

Το νον δεψαη, Αστη., ΟΕΑΝ., ΒΙΒΗ.; 

ἐλ αὐογίαο τὐαξ8, ΤῪ ΝΌ., ΟἝΝ. ; τὐογίαοἶν 

ἔψηιοδ. ὝΥ τΟτ,. ; ἐλ6 ἔψηνο 07 ἐδχν6 ἀὐογίαε, 

ον. (Ὀο) ; ἐλ δοουζαγ ἐΐηνο5, ΗΕ Μ. 

1Ιο. «Παίδ, θοθη] 75, ΑὐτΗ. πα 81] 

γν. Ταροι ἢ] βῳ, Αστη. δὰ 

411 γν. ὙΠοιρΊι “γ᾿ Πᾶβ ΔΡΡΥ. οἴξεπ 

ἴῃ ἘΠ ΠΡ] 151} ὑπ 6 ἔογοθ οὗ “ΒΥ τηβϑῃβ οἵ, ἢ 

γϑῦ πεσθ, οι δοοοιιαῦ οὔ 0Π6 διὰ Ρεῖονν, 

1ῦ 566 πὴβ βϑϑὺ ὕο "6 πηϊΐουτα ἴῃ ὑγδηβ]δ- 

ἐϊοπ, ΤΡλοη, 16] Ἰλο, Αὐτη. 



(ἬΔΡ. 1. 7---15. 

Ηὸ τηϑάθ ἀθαῦῃ οὗ ποπθ οδοῦ, απ Ὀτοπρηῦ 1Π{8 δα ᾿ποου- 
Τιρύοα ἰο ἸΙσηὐ {πγουοὴν {π6 ΟΟΒΡ6]: τ πθγθαηΐο 1 τγὰβ 
ἈΡΡοΙΐθα ἃ ποι], ἃηἃ ἃ ΔΡΟΒΌΪΘ, δηα ἃ ἐθϑοῖιου οὗ {6 

. θα 1165. ΒῸΣ ΠΊΟΝΙ οαπ86 1 Βα ον αἰδὸ ὑπ 656 Ὁπῖηρθ: π6- 
γΘΡΠ6] 685. 1 ἃπὴ ποὺ ἈΒ Πα πη66 : ἴον Τ πον ἴῃ Ποπὶ 1 Πᾶνθ 

Ῥαὺ ΤΥ ὑτυϑύ, ἀμ 1 ὅπη Ῥουβιϑαθα ἐπαῦὺ Ἠθ 15 8016 ἴο [κθ8ρ 
ὑΠ6 ὑτιιδὺ οομηπηὐθα 0 τη ἃρδιηβὺ ὑπαὺ ἄαγ. Ηο]α {Ππ6 

Ῥαδίθση οἵ βοιιηα σγοσγαβ, 10 ἢ ὑποι πραγ θϑὺ ἔΓῸΠῚ Τ16, 1ἢ 

[αὐ δηαἃ Ἰονθ ἡ ΠΙΘῊ 15 1ῃ ΟΠ τὺ 6505. ΤΠ6 σοοα ὑγαβὺ 

ΘΟΤΩΤ 66 ἐο ἐϊιθ6 ΙκΘ6Ρ ὑπσοῦρῆ ὑῃη6 ΗοΪν ΟΠοδὺ ΠΟ ἢ 
ἀγ6]]6}ν 1Π τ|8. 

που πονγοϑῦ ὑΠ15, ὑπαὺ 811 ὑπο Ὺ 10]. ἃγΘ ἴῃ Αϑῖὸ 

ἐπτηθ6 α ἀντ ΠΌΤΩ τη6; οἵ ΠΟΙ ἃτ6 ῬΏγσθΙαΒ ἃμα Ηουηο- 

249 
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12 

13 

14 

15 

δια δἰ πι. 84}} οὐπδν ν. Μαάᾶο 

αφαΐδ, δτζα.1 Οομαρ., καί ἐαΐτολυ αἰυαγο 

ἡ“ ροιυον" οΓ ἀ., ον. : λαΐδ, αδοἰι δε 

εἰοαίΐ,, ΑὐτἸῊΉ., ΟἙΝ. ; αἱδέγψοαο «οί, 

Ὕνιοι., δπα (ἠαϊ, α.) ον. Τεβῦ., 

ἜΗΕΜ. ; λαΐϊ, γυιέ αὐὐσαν ἀ., ΤΎΝΡ.»; 

ΟΈΑΝ., ΒΙΞΗ. “Βυγοναί] Παιἢι 

ὑγοιυιαῆ, ΑὙΤΗ. Ζηοογγ"ρίϊοη} 

5ο τοι. (υη00).), ἜΠῈΕΜ. : ἐηυη107- 

ἑαϊίέν, ΑΎΤΗ. ἃπα {Π6 τϑυηδϊπηρ ν. 

1 αὐα5}] 1 ατὸ, ΑΥἸΗ. ἃπα 8}] 

“οραϊα] Ῥγοαοῆιογ" 

ΤΙ: 

ἔν εν- 

ΑΥἹΗ. πᾶ ἃ}} νυ. 

12. Ἰγλίοϊ] Α5 ἴῃ τϑγ. 6 ; 8ο ΔΥ ΊΟΙι.: 

ἐλι6 αὐ]υΐο!,, ΑὝΤΗ. πα τη πῖπρ  ν. 

1 8). αἰ501 1 αἰἶ8ο 8:7", ΑΟΤΗ. ἀμα 

88 οὗϊεν Ὗν. δχοθρὺ δΊΟι,, ον. 

Τεβύ., ΕΗΕΜ., αἶδο 7 81:7}. 7" 

τσἤοηι, ὅτο.1 ὅο. ΟΚΑΝ., θαῦ τι ῦἢ ἃ α1- 

ἔδγθηῦ ΘΟμηθχίοη : τὐλοὴν 1 ἤαῦθ δ6- 

ἰϊουοα, ΑὙΤΉ. ἃπα 811 οὔπον Ὗν. (ἰὸ 

αὐὐοην, ΝΥ 1ΟΙ,.). 7} ἐγιιϑί, ὅτο.] 

Μγν αοροϑέ (ογ" ἐδιΐγι ρειίίο ἔνι Κορψηε), 

ἍΊοΙ,. ; ηρ ἀδροβιύαμη, ΠΉΒΜ. ; ἐμαέ 

αὐ]ιλοῖν 7 Ο παῦνθ οογιυηυίίοα απο ἤίηι, 

ΑΥΤΗ., δηα (έο λίην) (ἘνΝ., ΒΊΒΗ. ; ἐλαΐ 

αὐ]υϊοῖν 1 ἄαῦυο οοηιυηυϊέες ἐο ᾿ν8. πορηηο, 

ΤΎΝΌ., ον. (υπέο), ον. Τοβὺ. ({ ἐλαΐ 
7.νηἱο), ΟΒΑΝ. 

13. Ποῖα] Ποῖα ζαδέ, ΑσΤΗ. ; λατι 

ἔοι, ὝΥτοι,.., ον, Τεβὺ., ἘΉΗΒΜ. ; 86 

ἔοι ἤαυο, ΤΎΝΌ., ΟΑΑΝ. (86 ἐλαΐ), 

ΒΙΒΗ. ; ἄορο, ΟΕΝ. Τὴ ὑτγῶμβ]. οὗ 

ΑΥΤΗ., ὑμ5 οὖ ναυίδηοθ υὶῦ ὑπ6 οἷά 

γΕΥΒΙΟΠΒ, 15 50}}} γϑίδϊ πὰ Ὀγ ΟΟμΥ θθᾶτο, 

Ῥαὶ 15. οἰβαυ]ν ᾿πθχϑοῦ. “Ῥαϊέθγ") δο 

ῬΙΒΒ. ; ἔγ6 ραΐ., ΟΕΝ.: ζογι, ΑὙΤΗ.; 

Ἅλτοι,, ΒΗΒν. ; θηβαηιρίο, ΤΎΝΌ.; ον. 

(θοῦ), ΟΝ. Ποαγαο8] 

5. Ὕγισι., ΤΎΝΘ., Οον.: λαβέ Λεαγά, 

ΑΥΤΗ. δηα {Π6 τϑπηαϊπῖηρσ Υν. 

Ζγοην η16] ΟΥ̓ πιο, ΑὐΤῊ. δηα 811} νυ. 

14. 716 φοοί ἐγιιδί, ὅτο.1 ΤἼαΐ σοοὰ 

ἐδιύη αὐυϊοίν ἀὐὰ8 σοηυηυ θα τὐγιίο ἐΐιεο, 

Αὐτη.; ἃ φοᾶο «οροϑβέ (ον ὦ ἐιύγιγ ἑαΐτογν 

ἐο ἐϊιὶ ποργησο οἤίοο), Ἄ τοι. ; ἐμαΐ σοοώ 

ἐμίησο, αὐ]νίοῖ, θῶ σοην. ἐο ἰδ δορυηο, 

ΤΎνΡ., ὅπαν., ΒΊΒΗ. ; ἐλ ἔψε οἰαῦφο, 

Οον. ; ἐλε φοοΐ ἱδψης ἐμαΐ ἐδ ΘοΉι. υγιΐο 

ἐδο, ον. Τοβϑύ. ; ἐλαΐ «ὑογίϊιϊε ἐίηρ, 

ευ]υϊοῖν αὐαϑ σον. ἐο 66, ΟΕΝ. ; ἐδ φοοΐ 

ἀδροβιθαμη, ἈΗΕΜ. ΤΆΑγοι 1] 

50. ον. (Ὀοὐ), ΟἘΔΝ., ΟἘΝ., ΒΙΒΗ.: 

ὃν, ΑΥΤΗ., Υτσι,.., ἈΗΕΜ. ; ὑπ, ΤΎΝΤ. 

15. ἍΖλοι ξηποιυοϑέ ἐιὶ8] ὅδ. ἌΗΕΜ. : 

ἐ]υὶς ἐμοιι ᾿ηοιυοδί, ΑΟἿΤΗ. πα στϑπιδῖῃ- 

ἴηρ Ὗν. δχοθρὺ σι... (βοὐμείψ ἑλοιι 

«ὐοϑίο). Τιυνγηεοα, αἰσαν] 

86 ἐιιηο αἰσαν, ΑΥΤΗ.; αγΈ.. «ἀιυγγιοα, 

ον. Τοῦ. ; δ6 απογίοώ, ἜΝΗΕΜ. ; οι, 

ἐμινηγο, Υ τοῖ,. δα τϑιμαϊπίηρ ἦν. 

Ῥηγηοίιι51 “ΡΑγσείιι8, Αὐτὴ. 

᾿ 2 
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16 665. 

17 
τὸ 

{πὰ 

2 ΤΙΝΜΟΤΗΥ. 

ΤΊ Τιοτὰ οῖνθ ΤΩΘΤΟΥ ἴο ὑΠπ6 Ποιβθ οἵ Ομπρβιρίιο- 
ΤΌΒ; [ἴῸΓ Π6 οἵῦ τϑί θα τηθ, πα τὰ ποῦ ΔΒ διηθα οἵ ΤΥ 
Ομδίη: δι οα {π6 οομύγανυ, ΠΘη. ἢ6 δυγινθα ἴῃ ΠΟΤΩΘ, 
16 βουρῇηῦ τὴ6 ουὖ ὉΠ6 τηοτ8 ΠΟΘ ΠΟΥ, ὡη ἃ Τοππα ηι6. 6 

Του οταμὺ το Πττὴ {᾿ιᾶῦ ΠΘ τηΔὺ ἢ ἸΠΈΤΟΥ οὗ {π6 Του 1ἢ 

ὑπᾶῦ ἀν : δ 1 ΠΟΥ ΤΩΔΗΥ ὉΠ] Πρ5. Π6 τη] η]δύοσθα αὖ ρ|ι6- 

55, ἔποὰ ᾿ππονγοδὺ θούψου ἐμαη, 1. 

Ποῖ {που θουθ, τὰν 114, 06 Ἰπ γα ]ν βυγθηρί πθηθα 1ῃ 
{π6 ογᾶοθ ὑπδῦ 15 1 ΟΠ τῖϑὺ 6585. Απά {π6 Ὁπτπρβ ὑπιδὺ 
ὑποὰ Πποαγάθϑῦ ΤΓΌΤ ΠῚ ἈΠΠΟΠΡ' Π]ΔΠΥ ὙΠ 5568, ὉΠ 656 Θοτα- 

τηῖὺ ὑποῖι το δι }{π|| τηθπ, τυ πὸ 5681} θ6. 016 ὕο ὑθαοῇ οὐ 8 

αἰδο. ΘῈ ΠΟΥ τυ ηι6 [ἢ ἸούΙΟ 5 ἃ ἃ σοοί βοϊα1ον οἵ ΟΠ τιϑὺ 
655. Νὼὸ τῇδ ΒΘ Πρ ἃ5. ἃ 501 4161 ΘηὐδηρΊθυ. ΠΙτηΒ6 1 Ὁ 

ΜΥ10}} {Π|6 Δα 1Ὁ5 οἵ 1π|6; ὉΠὐ ᾿6 τηδὺ Ῥ]Θ8 58 π]πὶ ὙΠῸ ΟΠ ο88 

17. Βιυΐ οἱ {6 σογιύγν αν} Βιιΐέ, ΑΥΤΗ. 

διηα 81} γν. Αὐγίνοι 1] ἩΤα8 

ἤη, ΑΥΤΗ., ΒΙΒΗ.; σαηλθ ἵρ, ΔΝΊΟΙ,., 

ον. Ταβὺ. ; ὐᾶ85 αἱ, ΤΎΝΌ., Ὅον., 

ΟπΑΝ., ΟἘΝ. ; συυαϑβ σ0Ή16 ἰο, ΒΗΕΜ. 

716 γλογ6 εἰὐ,.1 Βέδιίυ, Ὕγισι,. ; αἰ1- 

σοπέϊῃ, ον. Ταϑῦ. ; οαγοζιίίῳ, ΠΉΕΜ. ; 

φολ εἰϊἰἰ γογιίίψ, ΑΟΤΉΗ. ἃπα γσϑιηδὶ μη, 

Δ Υ- 

18, Μῆηιϊδέογοι)] ἤ71γυϊδέογ εὐ τἰηίο 

ηι16, ΑΟΤΗ. (λαΐλο ηι., ΟΕΝ.) ἃπα 811 ὉΠ 6 

οἴμοῦ Ὗν, (βοὴ οίνβ 20) θχοθρὺ (ον. 

Ταβῦ., ἀγα ζογ ηϊ6. “Βείίον ἐμαπ, [1] 

γεν τὐοἰϊ, ΑὙΤΗ. ἀπα {π6 οὐμεν Ὗν. 

δχοθρὺ γ τσι.., ΠῊΗΕΜ., θείέον)", 

ΟΗΑΡΤΕΕ 11, τ, 7 }6γ}67016] ὃο ΑὐΤΗ. 
δα ἃ} ν. Ηδγβθ ρϑυ]ιδρβ ὑμ15 ὑγὰμδ- 

Ἰαύοη τηϑὺ θ6 τϑίαϊ θα : ἦ Π θη ᾿ ΠΙΔΥ͂ 

6 ὑπουρλῦ 5]. Ὁ]ν ὕου 68, ἃ5 ὑπ 8 

ΤΩ ΘΦΠΪΠΡ᾽ ΒΘΘΙῚΒ 0 Ὀ8, “85 οὔμβιβ δγθ 

ΤᾺΠΘ ἢ. ἀνναν 4 ὕπου τη ῖκο ἀρ ἴοι ὑπ6:} 

ἀοἔθούϊοη :᾿ ΘΟΠπΙρ. πούθβ οὐ τ 7 ἴηι. Ἰἱ, 

1 (Τγαωηϑί.). Ολιἰα] 

δον, ΑΥΤΉ. δ πα 411 νυ, 

.Β6 ὑμπιυαγαΐψ βἰγθησεϊιοηοι] 6 8ἰγοη0), 

ΑΥΤΗ. δα {Π6 οὔπεν νυ. βχοθρί ὑγτοι,., 

δὃ6 ὁοΉηι Κ[ογ᾽ ἐὐοϊο, νυ ]χθυ 6 {Π6 Ῥᾶββῖνβ νοΐθθ 

15. ΤΊ ΘΉΟ]Υ ρσθβουνϑα, 

2. Ποαγοδέ 7 οη}] Π}αβέ λεανα οἵ, 

ΑΥΤΗ. πᾶ 811 ν. (οπι. λεαγαῖ, ον. 

Τορύ.). Αγιοης, τα. ὅο 

ΑΥὐἸΉΗ.: ηιαηῃ ὑοαγηη 6 εὐὐίπ68, ΤΓῪ ΝΕ. ; 

ὕψ πιαπν τὐϊένι., το ,. ἃ πα τϑυπδὶ ππρ᾽ 

νυν. Ῥεγβὸρβ “ἴῃ {Π8 Ῥγθβθῃοθ οἵ, οὗ 

ΟῚ ΤηΔηΥ ἴο θα ψἸύΠ6585,᾽ ΤΩΔΥ͂ 

ΘΟΠΥΘΥ͂ {Π68 ἸαἸοτηδίϊο 58 οὗ διῶ 8. 1018 

ΤΊΟΤΘ ΘΧΔΟΌΪΥ ; ἃ5. ὈοὺΠ ἐγ Π5] Δ ΙΟΤΙΒ ἃ ΓΘ 

ΠΟΘ Ὸ Βοι θυ ῃῦ ΡΕΥΙΡ τ βίϊο, {86 

ΑΥἸἿΗ. 15 τούαϊηθα. Ζ}6586}] δο 

τοι. (νἸ0}} ὦ ΑἸ Πουθηῦ ουἀθυ), ἈΉΈΕΜ. : 

ἐλ βαῆιο, ΑΟΤΗ. δα γϑιηδιῃϊηρ Κν. 

3. δι 7ογ, το. ΑΟΤΗ. ργεῆχεβ “έλοιι 

ἐμογοζογο. Θ 7»... αἠἠοξϊοι 5] 

5ο ΟΒΑΝν., ΒΙΒΗ. (αγίϊοοίοτ, ΤΎΝΡ:, 

Οον., ΟἘΝ.), θαῦ οπαϊθυϊηρ ἦι τπθ: 

ἐπα ι)6 ᾿αγαίηιο558, ΑΟΤΗ. (θυ ΘΟΙΏΡ. 

ΟὮ. ἵν. 5); ἐγωμεῖ, ΝΥτΟΙ,.; ἑαδοινγε, ον. 

Ταβύ., ΒΗΕΜ. Ολυ ἰδέ σοδιι8) 

ἕ7οβιι8. ΟἿ" δέ, Αὐτὴ. 
4. ϑεγυΐης α8, ἄς.1 Ποίανηρ ἔηηοί- 

λοαοο σοι, ὙΥτΟτ,. ; ἀὐαν νη 6, σΟΥΜΉ 

ὦ ταῦ ζαγο ντίυ (τοα, ον. αϑῦ. ; δ6- 

ἵπῳ ὦ ϑβοιιίαϊΐα», ἰο (ἰού, ΒΗΕΜ. (Ὁ}] 

ξοΠ]Πονῖπρ ὑπ6 ΜΝ α]ρ.): ἐλαΐ «ὐαγγοίδ, 

ΑΥὐἸΤΗ. δηα τοιηδἰπίηρ Ὗν. 

Το αἠαΐν5, ἄς. Τὴ6 α. ὁ} ἐπιῖ8. {{7, 

ΑΥΤΗ., ΟΕΝ., ΒΙΒΗ. : τὐογἰἀεἰμψ πεαϊῖξ, 

ὙγΊοι, ; τὐογί εἶμ δυδηηεβ, ΤΎΝΌ., ον. 

(ῬοῸΒ) [Ρ]ὰγ4}}, ΟἿ ΑΝ. ; δεοιίαγ" διιδὲ- 
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Αρϑίη, 1 ἃ τηϑῃ ἃἰδο βύσνθ 1ῃ {Ππ6 αὶ 
ΘΆΤΗΘΒ, Π6 15 ποῦ οΌΠΘα, Θχοορῦ Π6 βύγῖνθ δοοοι ]ηρ᾽ ἰο 

ΤᾺΪ]Θ. 

ΟΥ {ἐπ6 {τα108. 

ΤΠ 6 ΤΑΒΟΤΕΙΝΟ Παβραπμάτηδη οπρὺ ὑο ρᾶτύαίκο Πτϑὺ 6 
Τὐπμάοτνϑίαηα πμαῦ 1 580, ἴον ὑπ6 Τμοσὰ “1}} 7 

σἵνθ ὕΠπ66 ΔΡΡΥΘΠΘΉΒ10ῃ 1η 811 ὑΠ]1Π 95. 
Βθδι ἴῃ Του ΘΙ Ὀτῶπο6 «6515 ΟΠ τιϑὺ ὧϑ8 τ ῖβϑα ᾿τοτ ὑπ6 ὃ 

ἀθδα, δον οὗ {π6 βθοᾶ οἵ Ἰ)ανια, δοοογάϊηρ ο ΜῪ φΌΒΡρΟΙ: 

1ῃ. 6Π6 συ]οἢ} 1 σου ΔΗ ΠΟ] ΟΠ 5. ἃ5. ἃ. ΘΥ1] ἀοοΥ ουθη, πιο 9 

Ῥοπάβ; Ππονθοιὺ {π6 ψοτὰ οἵ αοα Παὺῃ ποῦ Ῥθθη Ὀοππά. 

ἘῸΣ 0Π15 οαιθθ 1 θη πτ6 811] ὑΠ1η05 [Ὸ1 {Π6 5 ἶκθ οἵ π6 οἰθοῖ, τὸ 
ἐπῶῦ ὉΠΟῪ δἰβο τηδὺ οἰύδι πη {Π|6 Βα] νδΌ]ΟΠ ὙΥ Π]0 ἢ. 15 1η ΟΠ τϑὺ 
«6815 10} Θύθυ μα] οἱοιγ. ΕΙΟ Ὰ] ἐ8 {Π6 βαγίηρ; ΕῸΓΙ 1 1Ι 

Ἠ68868, ἈΗΕΜ. Ολοϑο] 

αίδ, οἤοϑοη, ΑΟΤΉ. ὃ. 811 ὕπ6 οὔπδῦ 

γν. ρἷνβ ἃ ρογῇ. στ ἦΠᾶνο.᾿ 
5. Αραΐϊη] Απᾶ, ΑὐΤΉ. 8πα {π6 

οὔμον ν. θχοθρὺ τοι,., γ)ογιυλὶ,; ον. 

Τορῦ., ΠΗΒΕΜ., 207. Θέρντυο ἔῃ, ὅτα.] 

Δύγῖν6 701" ηναβίογο8, ΑὙἼΤΗ. ; 87. 701 ὦ 

ηιαϑέογ), ΤῪΝΡ., ον. (Ὀοΐμ), ΟΒΑΝ.; 

6πνΝ., ΒΗΕΞΜ. (ἐλε ην.); ιὐγοδίϊε, ῬΊΒΗ. 

6 18] Υοί ἐ8. 6, ΑὐΤΗ. Αφοοναΐη 

ἐο γ71ι|6] Πιαιυζυῖν, ΑὙΤΉ. πα 811 {πΠ6 

οὐπον ἦν. δβχοθρὺ ΟἿΝ., α8 ἤ6 οχῆιέ ἰο 

εο. 

6. Τῇ Ἰαδονη ἤιτι5᾽.1 ὅο. ον. 

Τοβῦ., ΒΙΒΗ.: ἔλα Μιιϑῦ. ἐπαΐ ἰαδοιυγοίλ,, 

ΑΥἸΗ., ΤΎΝΡ., ὅον., ΟΕΔΝ., ΕΗΕΒΜ. ; 

απ εὐίδιο εὐϊ16γ, ΝΥ τοτι. Ουρλί ἴο, 

το. 77ιι8ὲ δο 3γ8ὲ ραγίαϊον ο, ΑΥἼἸΗ., 

ῬΙΒΗ. ()},γ8ὲὲ δ6); τέ δελοιιοίλν.. ον" ἰο 

γθοοηιι6 Πγδίε οΥ, ΤΟΙ, ; ηυτιϑέ Κγγϑὲ γῈ- 

οοανο οὗ, ΤΥΝΡ., ον. Τοβὺ., ΟΒΑν.; 

ηυιιϑέ 7γ8{ ογΐογο, ον. 

γ. [πιαογϑίωπα } δ. Υ ΊΟΙ,., ΠΗΕΜ.; 

σοπϑίεον, ΑΥΤΗ. πα {Ππ6 τοδὶ] ρ’ 

γν. οχοθρὺ ον. Ταϑβϑῦ., ἤνανο. 

1ον 6 Πογα, δο.1 Απὼ ἐλε πον Ἐσίυο, 

ΑΥΤΗ. «ρργυοϊιοηβίοη] 

{Πιαονδίαπαϊη, ΑὙἸΤΗ. πα 411 θΠ6 γν.: 

Θμδηρθ τηϑθ ΟΠ]Υ ὕο ἀνοϊα {Π6 τθρ6- 

οἰθοι ππαογϑέ.. να ογδίαπαἰΐηγ, 88. ἴπ 

Ὕγιοι,., ΒΗΕΜ. 

8, ΜΒοαν ἔπ γϑηυθηυδηαλ06} 86 ἔδοιι 

φιηιαοζιιῖ, ἌΝ τοτ,. ; δ6 τι. ἐπαΐ, ἌΠΗΕΜ. ; 

γεηνοηνθον" ἐμαί, ΑΥΤΗ. ἃ πα ΤΘυη ΔΙ 1}; 

γν. 4.8 γαϊϑεε, ὅτο.] 

ΟΥ ἐλ βοοα ο}} Παυϊά, εὐα8 γαϊδοαί Κγοην 

ἐμ6 ἀδαεί, δα... ΑΟΤΗ., ΒΙΒΗ., δα βἰτη]- 

1ΑΥ]γ, τὶ ἃ ἔδυ 5] 1σῃὺ νανϊαῦϊ 8, 8] 

{86 οὔπογ ν. δχοθρὺ ΔΥΊΟΙ,., ΚΗΕΜ., 

ὙΠΟ ἢ Κοαρ ὑπ οτάβθυ οἵ ὕπ6 οὐ σἹηδὶ, 

τούαϊηϑα ἴῃ {π6 ἰθχύ. 

9. {ηὲ}ι6 εὐλιΐο]] Βοΐύον. Τοϑί. απὰ 

Ὑγτστι,. (οτη. ἐπε) : «ὐὐογοΐη, ΑΟἿΤΗ. δ πὰ 

{Π6 τϑιηδιπῖπσ ν. Θ 76} 

αἠοιίον8] Τγαιομῖ, τοι, ; 8ι76, 

Οὐον.; ἑἰαϑοιγο, ΟοΥ. Τοϑύ., ΒΉΗΕΜ.; 

8170} ἐγοιιῖοθ, ΑΥΤΗ. ἃπα ὑπ οὔμϑῦ 

γν. “Ποιυδοὶέ] Βιιέ, 

ΑΥΤΗ. δηά 411 {πΠ6 νυ. “Παίῇλ, 

μού δοοη}] 718 ποί, ΑὐΤΗ. 

1Ιο. ΜῸΥ ἐπὶ8 οατι86] ὃο Αὐἰῃ. ἴῃ 

ι ΤΊ655. 11. 139, 1]. 5: ὑπο εγογ6, ΑὙἸΗ. 

δι 4 811 οὐἱιον ν. (λογεΐογε, 'ΤΥῪΝΗ.). 

ΜΟΥ ἐδ 5αἴε οἵ, ὅ6.1 ΠῸΥ {ἴι6 οἤιοϑβοῦυ, 

Ὕσιοστ,.; 7002" ἐι6 οἸνοδογυ5 δαΐτο, (ον. 1 6δϑύ.; 

7ον ἐπα οἴοοί, ΤΗΕΜ.; 701 ἐδι6 οἰθού᾽ 5 

8α1:05, ΑΥΤΗ, (ϑαΐο, ΟἘΝ.) ἀπ Ὁπὸ οΟὐΠ 6 Υ 

γν. Τλον αἶ8ο πιὰ] 

50, 885. ὅο ογογ, ον. (Ὀο0Π), ΠΗΕΚ.: 

ἐλον ἡναν αἴδο, ΑΟΤΗ. πα (45 ὕο ογ 6.) 

616 τϑῖι. νυ. δχοθρὺ ὅγτοι,. (απώ ἐπεὶ). 

11. Ζ͵αϊ], Γι ἐ5 ἐδι6 8.1 Τῦ 18. α γαϊε- 
“μι βαγίησ, ΑΥΤἸΉ., ΒΙΒΗ.; ὦ ἔγδιῦθ 

τὐογαῖο, Υτστι. ; τέ ͵5. α ἔριι6 δαγίηθ, 
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12 μὰ “168 νι Πζην, νγ6 5181} αἰβδο ἴγ σι Πέτην: τῇ 6 

Θμάαγοθ, γγχ6 5881] αἰϑὸ τϑῖρῃ 1} Π΄ην: τ γ6 51.8}} ἀθην 

12 Ηΐηι, Ἠδ αἷβὸ }1}} ἀθηγ τ: 1 τὸ 0 [1 1658, ψοὺ ΗΘ οοῃ- 
ἀππαθῦῖ {αὐ ῖπ|; ἴον ΠΙ6 οδηποὺ ἄθαν Ητηβο] 1. 

14 ΟΥ̓ {π|656 ὑπίπρϑ ραὺ ἐλθῆν ἴῃ ΤΘΠ ΠῚ ὈΥΆΠ6Θ, ΒΟΪΟΤΊΉΪΥ 
ΘΠμανυρίηρ' ἐζθην Ὀθίοτθ ὑπ Τιογά ποὺ ἰο οοπίθμα ουσὺ νου 5, 

ὃ Ῥτοβύ]οθθ οουτθθ, ἰὸ {π6 βαρνουίπρ οἵ ὑΠ6 ΠΘΆΓΘΙΒ. 
15 ϑύπαν ἴο Ῥγοϑθηΐ ὉΠ γβ] ἀρρτονθα ἴο Οοά, ἃ σου κυηδῃ ποὺ 
16 Δδμαπιθά, τἰσ Ὁ ]ν Ἰαγίησ οαὐὖ {Π|6 ποτὰ οἵ ὑσαῦμ. Βαὺ ἁνοιϊά 

Ῥτοΐδιιθ ῬΔΌΠ]πρΒ; ἴον {ΠΘῪ Μ011}1 δάνδμποθ ἰοὸ ουθαΐουν τηθᾶ- 

ΤΎΧΝΡ., ὅπαν., ΟἘΝ. ; ἐλ 15. ἃ ἔγι6 8., 

ον. (Ὀοῦ) ; α ζυϊέ μι 8., ΒΗ ΕΜ. 

Τλοα] Βο ἀοαί, ΑΥΤΗ. δη4 811} ν. 

12. Βηάιν)6] ϑιιον, ΑὐΤΉ., ΟἘΝ. ; 

ὑ6 ραοϊοηπέ, ΤΎΝΌ., ΟοΥ., ΟΚΑΝ., ΒΙΒΗ.; 

λαιιο ραοίεποο, Οον. Τ᾽ εβύ. ; δολιυίοη 8ι.8- 

ἔογηο, ὍΝ τοῖ,.., ΒΗ ΕΙΜ. Α οἤδηθ6 οἵἉ τθη- 

ἀθυϊηρ ἴῃ ὕνγο σθυβθ65 850 σοηὑσΠΟΙΙ5. ἃΒ 

0818 δη 4 γϑῖ. 10 ἄοθβ ποῦ 56 6πὶ (651}- 

Δ016. ϑμαϊ ἀοη} ἢ όην, ΑὙΤἼΗ, 

13. 86 7αϊιγ1658] ΘΙμα ]υ]ν ΒΙΒΗ.» 

δ νη αν] εἴ, ὅθ Ῥγόβουνθ ὕπ6 ρᾶτο- 

ποιηδβὶδ Οὗ ὑΠΠ6 οΥἹΡῚ ΠΑ]; δείζουο ποΐ, 

ΑΥἸΗ. πα 81] οὔμεγ νυ. 

Οοηέϊηιιοί].} ὃο ΠΉΗΕΜ. : ατνοι{ἐἐ}ιν, ΝΥ ΤΟΤ,. ; 

αὐϊαοίι, ΑΥΤΗ. δπα τοιηδὶπίηρ Ὗν. 

ΤῊΘ ὑγϑη8]. ἴῃ ὑΠ6 ὑοχὺ 15. ρβϑύπδρϑ ὑπαῦ 

Ῥεϑὺ βυϊίθα ἤο {π6 οοπίοχῦ; “ Δρι ἀβι ῃ᾿ 

ΒΘΘΙῺΒ ὕὅοο βύγομθ, “σϑπηδ θῦ ἡ ἴορο 

νγθαῖὶς ; 0ὉΠπΠ6 Ἰαύθοι, ἃ5. ΟΥΔΌΡ (ϑυποη. 
Ῥ- 291) ΤΟΙΛΆΡ ΚΒ, 15 οἴθη τοίου 

᾿ῃνοϊαηύαχν, 1[ ποῦ ΘΟΙΔΡῸΙΒΟΓΥ͂ ΔΟΌΙΟΠΒ, 

105..Π6] "Πε, ΑὐΤΉΗ. 

14. ϑοϊορηιηῖῃ, δτο.1 Οἠαγρύηρ ΠΏ Θτα, 

ΑΥἸΗ. ; απα ἐοοίϊ δ, 'ΓΎΝΡ., Οὐον. 

(Ὀο.Π), Ομ Ν., ΒΙΒΗ. (οση. απ); πὰ 

»»οίε8έ, ΟΕΝ.; ἐοδίζ[χὐρ, ἘΌΗΕΜ. 

«Νοί ἰο οοπίοπ (1 Τμαΐ ἐλον δἐγῖνο ποί, 

ΑΥΤΗ.,--τῶη ΠΗ ΘΟΘΒΒΆΓῪ ΡΔΙΙΡΏΓΑ515 

ἴον Ὁπ6 ἴῃ, ΤῊ βδῖὴηθ σϑῃθυϊηρ᾽ 8150 

ΟΟΟΌ͵5 ἴῃ ΤΎΝΩ., ον., ΟἘΝ., ΒΙΒΗ., 

δια (45 ὕο σοηϑίγ.) ΟΠ ΑΝ., Ὀαῦ 15 τηδάθ 

ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ πὶ ὕπ656  ν. ὈΥ ὑμοῖν ὑσδῃ8- 

Ἰαύϊοη οἵ διαμαρτυρόμενος ; 588 ΔθογΘ. 

Οἱ {π6 ὑτὰθ τηθαηΐησ οἵ μάχομαι, 8866 

ΠπΟύβθϑβ ΟἹ) ΥΘ 1. 223. 

Α ργνοβέϊοϑβ οοιιγ561] ΤῸ πὸ ῬγοΠέ, ΑὙΤΗ.; 

ΒΊΒΗ. ; βογβοίθο ἐοὸ Ὧο ἐϊιϊης 18. τέ }γ7ὸ- 

Πιίαῦῖο, ΝΥτοτ,.; 70} ἐδαΐ 85 Ῥγοῤψέαθιε 

70. ποίδγηο, ον. Τοβῦ., ΒΗΞΒΜ, (ἢ) ; 

«ὐἸνΐον 18. ἰο πὸ γγοβοί, ΤΎΝΌ., ΟὐΟν.; 

παν, (υλ. α70), ΟΕΝ. 

7ο (α1}.}] Βαῦ ἐο, ΑΥὐΤΗ. δπᾶ 8}} Υν. 

δχοθρὺ ὙΥΊΟΙ., πὸ διέ ἰο; ον. Ταϑῦ,, 

δαι6 ἰο; ἌΒΕΜ,., δνέ γον. 

15. γοβομ] ὅο ΒΉῊΒΜ.: δἤειῖρ, ΑὙΤΗ. 

δια 811} γν. δχοθρὺ ὝΥΊσι,., συμ. 

Νοί αϑἰαηιο  γηβομαρυγαο, ὝΝΤΟΙ,. ; 

πιοΐ δεγησο αϑ]ν., ον. Ταβῦ. ; πού ἴο δὲ 

αϑἶν., ῬΙΒΗ.; πο ἐο δε οοπβοιιηναεε, 

ΗΜ. ; ἐλαΐ ποεαοί , πού ἰ0 δ6 ἀϑἰιαμπιοο, 

ΑΥΤΗ. 8ἃπα τϑιηδιηϊμπρ Ὗν. 

Ταγύπρ οὐ] Ζ)ἰυϊαϊη, ΑὐΤΉΗ.; 566 

ποῦύεϑ, 

τό. Αυοϊ] ϑδο ΒΉΞΜ. (ἀπ ΑὐΤΠ, 

ἵπ Τιῦ, 11. 0): δι, Αὐτη., Δ ΊΟΙ,. ; 

6ϑοΐνιι6, ον. (ΠΟ) ; ρα886 οὐον, ΤΎΝΟ., 

ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ. ; δία, ΟἘΝ. 

Ῥγοΐαμο] Αὐτὴ. δα ἀβ απ νωΐη, ψ ἢ 

γισι,., ΤΎΝΡ., ον. (Ὀοΐ8), ΟἘΝ.; 

ῬΉΗΒΜ.; οοτηΡ. (υαηψέϊοδ ο7,.) ΟΒΑΝ., ἀπὰ 

βῖπη. ΒΙ5Η. γγ1, αἄταποο, δτο.] 

Ἡγῖ{ ἐπονθαϑβο υἱγυέο γλοῦο, ΑὙἼΉ. ; Ρ70- 

Πέοη ηυγοΐα ἰο, ΥτΟΙ,. ; λοῖρ6 ηλοοῖι ἰο, 

Οον. ; αταϊΐ ηνιοί, νηΐο, ον. Τοϑί. ; 

ϑ᾽ναϊ φηποροαθθ υπΐίο τγθαΐογ, 'ΤΎΝΙ., 

Ομαν. (υμι1), ΟἿΝ. (πιογε); ΒΙΊΒΗ, 

(υψέϊ); οα ηυιοῖ, γοῦν ἰο, ΕΒΕΜ. 



ΟἾΑΡ. ΠΠ᾿ 12. --29. 

ΒΕΠῸ5 ΟὗἨἁ ͵πΠΡΌΘΙΠ 655, δηα {Π|6 11 Ὑγοτ 0111 βρτθδ ἃ5. οἱ ἢ 
ἃ ΘδΠΡΥΘηθ. Οἱ ψῇοῖη 15 Ηπιθηδθοιβ δη6 ΡΠ] οὐτ5; τη 6 ῃ. 

ὙΠῸ ΘΟΠΟΘΙΏΪΠηρ' 6 γα Πᾶν τ ]556 6 {Π611} 811, ΒΘ’ 
ἰπδὺ 6Π|6 τ θυ Γθούοη 15 Ῥαβθθα δἰγθαάυ, πα ονοσί σον ὕΠ6 
1} οὗ βοῖηθ. Νονθυύῃο]θθβ {π6 ἥττη ἰοαπάδύοη οἵ Οοά 

ἀούῃ βίδηά, πανίηρ {Π15 588], ΤΠ Τιογὰ πον ὕμϑυα ὑπαῦ 
816 Ηἴ5, δης, [μοῦ ΘνΘΥΎ ὁπ6 ὑπῦ πδηῃηθῦ ἢ) {π6 πϑᾶηη8 οἵ ὑπ6 
Τιοτὰ βίδηα δ]οοῦ ἔπτοτη πηι ]ρ  θοιιβηθθθ. Βαὺ 1ῃ ἃ ΟΒΕΑΤ 
᾿οιβ8 {Π6γ6 816 θοῦ ΟἸὨ]Υ͂ γ6556]5 οἵ σοἹά δηᾶ οἵ βινοσγ, θαῦ 

αἶδο οἵ ψοοα δη4 οἵ θαυ ; ἀπ βοιηθ ἴο Ποποι, δΠα ΒΟΙΩ6 

ἴο ἙσἸΒΠποπουσ. [Γ ἃ τηδη ἐπθῃ 5}|8}} ρατρα ΠΙΠΠ561 [ΠῸΠῚ 
{Ππ|656, 6. 5Π8}} Ὅ6. ὃ νθ8561 πο Ποποῦγ, βϑηοῦ θα, τοῦ 
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17 
τὸ 

το 

20 

21 

ἴῸΣ {Π|6 τηδϑύθυ᾽ 5 πι56, ῬΓΘρΡαγθα πιηΐο ΘΥΘΥῪ ΡῸΟα σοῦ. 
Βαύ ἢδθθ {π6 1αδὺβ οἵ γοιῦ; δπα [Ὁ]]1ονν ἰἴζου στη ύθοιϑ- 

17. Τῦϊἰ βργεακ] ὃο ΗΒ. (5ργεαά- 

δἰ): αὐἱζί οαί, ΑΥἼΤΗ. ; ογορίίμ, ὙΥτοτ,.: 

“ηοἰέοίϊ, ον. (Ποὑ}}) ; 5λαίϊέ 7γοἰ, 'ΤῪ ΝὉ. 

Δα ὙΘΠΊΔ] ἶπο Ὗν. (απ )»ΟΉ 6] 

8ο ΑΥἹΉ. ἴῃ Μαγρ.: οαηζον, ΑΥἸΗ. 

84 811] οὗμοῦ νυ. δχοθρῦ ΟΒΑΝ. 

αἴδεαϑβο 97 ὦ ὁαῃ 76. 

1ι8ϑς, οι ιὐἢ0}] Τῆ6 εὐλίο]ιο, ὝΝΤΟΙ,. ; 

“υ].ο, ΑΟἿΤΗ. δΔη4 5βΒίτη 8411 οὔμεσ νυ. 

ΜΠᾶανο ηυβϑο ἐδιοὐ)" αἴην} Παυο ον γε, 

ΑΥΤΗ. ΤΠη6 σομποχίοηυ. οὐ ὕπμβ 80γυ. 

ὙΠ ὑπ6 ργθβοηῦ ρϑγύ. 58661ΠῚ5 ὕο 16- 

αυΐγα ἐπ ᾿ἰηγίίδη, διι Ἰηβουύίο οὗ ὉΠ 6 

ΔΕΧΊΠΔΥΥ ν ΘΓ ; 8886 πούθϑ οὐὐ 1 7ίηυ. 1. 

20 (Τγαηϑ8ί.). 

19. Ζὕρην οιμιααἰΐονι,, δος.  οιωηιάα- 

ἐΐοη, οΓ (οὰ βἐαπα οί, 8ιι)6, Α ΌΤΗ. : 81] 

οἴμοι νυν. δχοθρὺ ΟΘἘΝ. τῖρῃθ]ν 70] 

086 841]. ἱπηπηθαϊαῦθ! Υ ἢ 0Π6 Βυθϑύ., 

8.5. 15. 40Π6 πη {π6 ἰδχῦύ. 

Το, εἰαπα] ὃὅο ον. Τοβῦ., βίπι. 

ΑΥΤΗ., ΤΟΙ, ΒΉΞΜ., δέωπαοίἦ, : γ6- 

τυαμηοίλ, ΓΎΝΡ., ΟἿΝ. ; δέοη οἰ, Καϑέ, 

ον. ; δἰωπα οί 811, Ομ ΑΝ., ΒΊΒΗ. 

ΟΥ̓ ἐλο πον] “ΟΥ̓ Ολυῖδέ, Αὐτη. 

δέω αἴοο7] αἀοραγέ, ΑὐΤΉ. δπᾶ 81] 

γν. (ἀοραν ἐμ, ὙΥΊΟΙ,.). 

{ηυνγἠδουνι8η.655] 7 πϊφιυζέψ, ΑὙΤΉ. ἃ πα 

Ὁπ6 οὗμοῦ ν. οχοορὺ τοι, ον. 

Τορῦ, , εὐὐοϊίαηι 6886; {πὸ Ῥσθυδι]πρ' ὑγαπ8- 

22 

Ἰαϊΐοπ οὗ ἀδικία ἐπγουρπουῦ ΑΥΤΉ. 15 

“ΠΗ ΓΙὐθουιβη 655, ΜΠ 1Θἢ. ὑπ 6.86 ΒΘΘΙΩΒ 

ΠΕΓΘ ΠΟ ΤΘΆΒΟΠ [0 ΠΟΘΙ ; 566 ποίαϑ. 

21. ΤΠοη] Τλογοΐογο, ΑΥΤΉ. δπά 

8.1] {116 οὗμον νυ. δχοορὺ ΤΎΝΘ., ΟΟνυ. 

διέ. ϑλαϊζ ριώ" 6} ιτα !αυ]ν 

ὝγΙσΙ., ον. Τεβϑύ., ΒΗΕΜ., 58ύλαϊ 

οἴθη86: γριῦο, Αὐτη. πᾶ ὑπ8 οὔποι' 

νυν. Τῇ τοῦθ οχϑοῦ ὑγδπβὶαὐϊοῃ, 

ὁ 5111 πᾶνθ ραγρβά μἴπηβοῖὲ οαὖ οὗ, 18 

ῬΟΡΠὰΡ5 βοιπαννῃδῦ ὕοο 16 ὙᾺ]. 

Μερ] “Απά πιεοί, Αὐτη. Τπ οἷ. ἵν. 

τι, εὔχρηστον 15 ὑγδιη5] αὐ θα αἰ ΘΓ ΠΕΪΥ ; 

[ῃ 8 56η88 ΠΟΥΘΥΘΙ 8 50 5 δύθ Ὁ 18} 

0Π6 58 116, ὑπαῦ Ὁ ΒΘΘΙῺ5 ΒΟΔΡΟΘΙΥ 46- 

ΒΙΤΆ]6 ὧο Αἰθθι, ΠΠΘΓΘΙΥ͂ ἴον [Π6 886 οὗ 

ὉΠΙΓΟστηΪγ, ὑμ6 ἸαἸοτηδῦϊα 

{γϑηϑ]αὐϊοη. Ῥγοραγοα] 

Ξο ΒΉΕΜ. ; 5βῖτη. γϑαῃ, ὝΥτοτ,., ον. 

Τοϑῦ. : απ ργῈρ., ΑΟΤΗ. δΠ4 γϑχηδῖτ- 

ἴπο Ὗν. 
22. Βιιέ 566] 8. ΒΗΕΜ. : 7166 αἴϑ8ο, 

ΑὐΤΉ.; 7766 αἴδο ζγοηι, ΟἜΝ. ; 7ογϑοίμ6 

οο, ὝΥτοτι. ; {116 τϑϑῦ οταῖῦ ὕΠ68 Ῥανί]ο]8. 

716 [ιιδί8 7 γοιιε!] ὅο. ον. (Ῥου}), 

ΟΝ. : ψοιιι ζεῖ {ιιϑί8, ΑΟἼΗ. ; «αοδὺ)}5 

4. γψοιιίϊιο, ΥτοΙ,.. ; {ιιϑέε8. α.7 γοιιέλι, 

ΤΎΝΡ., ΟκΔΝ., ΒΙΒΉΗ.; ψοιν γι αἰ6- 

8ῖγ68, ἈΠῈΜ. Απα] ὅο ΤΎΝΡ., 

ΘπνΝ., ΒΗΕΜ. : δι, ΑΤΗ.; ΘΟ Ρ. ΠΟύΘΒ 

Ῥιοδθηῦ 
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πθϑα, ΤἈ10Π|, Ἰονο, Ῥοδοθ ΠῚ ὉΠποτὴ {Ππῶὺ 64}1 οα. ὑπ Τιοτὰ 

23 ουΐ οἵ ἃ Ῥύτο πιϑϑιύ. Βαὺ [ὉΟ0]151)} ἀπ πῃ] ΘΠ 66 απ δύο 8 

24. Θβόιθν, Κπονηρ ὑπαὶ ὉΠ Ὺ ἀο σϑπάθυ οομ θηίίουβ. Απὰ 
ἕν Βουγδηὺ οὗ {π6 Του τατπϑῦ ποὺ οοπίθπα ; αῦὺ 6. σφ η116 

25 τπιηΐο 8}] ηιθη, αρῦ ὑο ἐθδοῖι, ραυϊθπῦ οἵ ΠΟΘ᾽, 1 ΤΠ ΘΘΙΚΉΘΕΒ 

αἸβοι ρ!πἰηρ' ὑπο86 ὑπαξ ΟρΡοβθ ὑποιηβοῖνοβ; 1{ Οοα ρογδά- 

γϑηθατθ Τ]ΔῪ σῖγα ἐμθτὴ τϑροπίθποο ἔο οοηὶθ ἴο ὑπΠ6 Κπον- 

26 Ἰεθάρο οἵ ὑπ ταῦ; δηά ἐδαΐ {Π|60 τ δ Ὺ τϑύθμ ἢ ὑ0 ΒΟΌΘΥΠΘΕΒ 
οαὐ οὗ {π6 βῃδτθ οἵ {πὸ «(601], ὑπουο]ν. πο θα οδρύϊνο ὈΥ 

1ττα, ἰο ἀο ΗΠ15 ψ1]]. 

οι τ Τίην. νὶ. τι (Τγατιῖ.). Ζουϊίοιν 

αὐίογ] ὅδο ΟἿΝ.: ζοίίοιν, ΑὐΤἸΗ. 

.]ονο] ὅο 41} Κ ν. θχοθρῦ Αὐ1Η., ΝΥΊΟΙΝ.,; 

ἜΗΕΜ., οἠαγὶέμ; 8586 πιοΐθϑ οὐ 1 7ἴην. 

ἴ. 5 (Τγαπϑ8ί.). Ῥερα06Ὶ ΑὐΤΗ. 

(64. τότ1), ον. Τεβῦ., δῃαὰ ἘΗΕΜ.; 

᾿ῶν 8 πὸ Θομη πη, δον 0}15 ννογά. 

23. «οοίδ᾽,, ὅο.1 ὃο ΑὐἼῊΗ. δπᾶ 

86 οὔπον νυν. θχοθρὺ ὅσου. Τοϑύ., βοοὴ 

..να8 6 Κοοῖ 8]. 0616 ἀΡΌϊο] 6, τυ Β] 0 ἢ ἃΡ- 

ῬΘδ,5. ὅο τηδιῖς ὑπ6 “ οπγγθηύ,᾿ “ΡΙΘνἃ- 

Ἰοηὐ,᾽ αποϑίϊομϑ οὐ {Ππ|8 παύθσθ, οδῃ 

ΒΟΔΥΘΘΙΥ Ὀ6 ΘΧΡΙΘΒΒΘα ; ὉΠ6 τϑβο]υϊοσι 

οὗ ΟομνΡ., “086 αἰδρυίανίομβ οἵ ὑπ8 

ΤΟΟ] 5}, ἐο..᾿ [ἀ115. ὅο τηϑτῖς 5. ΠΟΙ ΘΟ Υ 

1π6 Ἰηὐγηβῖο μωρία δῃ ἀπαιδευσία οὗ 

ὑμ6 απθβῦϊο5. ὑϊΘ η561ν 685. 

Ῥϑβομειυ] δ. ον, 1 οβῦ. : ανοϊώ, ΑὐΤΗ. 

ΤἸΌΗΕΜ. ; ϑ8ολοηο, τοι. ; ριέ αἰὐαν, 

σεπν.; ριΐέ ἤροην ἐΐε, ΤΎΝΡ. δηᾶ τε- 

τὰϑϊ ηἰησ Ὗν. Οὐγ θη ϊογ.8] 

Θέ γ68, ΑΟΤΗ. ; 8έυγ 6, ΤΎΝΤΌ. ἃπα 0Π6 

οὔμον Ὗν. δχοθρὺ ὙΥ1Ο,., οἠγαγηγίδ; 

ἜΗΕΜ., δυγανοβ; 586 ποίβϑβ. 

- 24. «4 βογυαηῖ] Τὴ βεγυαπί, ΑὙΤΗ. 

Πα 8}} γν. Οοπίοπ 1 Ολίαο, 

Ὑγτοι,.; νυγαηίο, ἜΠΗ ΕΜ.; 5ἐγῖνε, Ασ ΤΉ. 

Πα τουδὶ πη Ὗ ν. 

«Ραύίοέ ὁ εὐγόοη}] Ταΐϊοηΐ, ΑὐΤΗ., 

ἍΥΙσι,., ον. Τοβὺ., ἘΒΕΜ. ; οπα ἐλπαΐ 

ἐαλν δι. Π7}7γ86 ἐδ ουψίϊ, ΤΎΚΝΡ., ΟΒΑΝ. 

(οί οομποοῦ ἀνεξίκακον νῦν ἐν πραὔ:- 

Τητι); οὐδ ἐμαΐ οατὶ ζογύσαγο ἐλ διιοῖί, 

Οον.; 8) γὔηρ {1.6 οὐυλίζ τόν ρα λθηῦ]ν, 

ΟΕΝ.; 8} γῆ οἰ, ῬΤΒΗ. (πο ἢ 

850 σοπηθοὺβ ἀνεξ. τυ ἐν πρ.]. 

25. «7]7)ἰβοϊριϊπΐη .}] ὅθ ποῦββ ΟἿ 1 

Τίηνι. ἴ. 20, τὰ ΤΊ . 11. 12: ἐπδίγιοίϊης, 

ΑΥΤΗ., ΟΕΝ., ΒΙΒΗ. (50 ΟΟὨΥ0.), 15 

ποῦ βύγοῃρ' ϑιιουι οι. Δίων 

φίνο] Ἡχι σίυο, ΑὐτΗ. δηᾶ ὑπ οὔμον 

γν. οχοορὺ γτσι., ΒΗΕΜ., συν, 

Το ὁοηλ ἴο, ἃ 1 Τὸ ἰλ6 αοξηοιυϊοασίης 

οἵῇὔ, Αὐτή.; 70. ἰο ἔποινο, ὝΥτοτι., 

ΤΎΝΡ., ὅον., ΟΒαν.; το ἄποινα, Οον,. 

Τοβὺ., ΠΗΒΜ. ; ἐλαΐ ἐμόν νὰν ἀποῖρε, 

ΟΕΝ.; ἐο ἐμ6 ᾿ηοιϊέασο οὗ, Ῥτβε. Τῦ 

Ὑ}11 θὲ ορβθυνθα ὑπαῦ ὑῇθυθ 15 ἃ 5]1σῦ 

Ππούπαύίοι ἴῃ Οὐ ὑγδηβιαύϊοι οὗ ἐπί- 

Τὴ βοῖηθ Ῥᾶβϑθδθθθ ὕῃ6. 60η- 

ἰοχὺ ΤΠ ΘΒ. τὖ ἀθβίγαθ]θ. ὕο ΘΧΡΓΘΒΒ5 

ΤΩΟΤΘ ἔα]Π]Υ ὑῃ8 σοιηροσπα ἴογτη (566 

ῃοΐθ8 οὐ Μρἢ. 1. 17}; ἴῃ ΟΥ̓ΠΘΡ Ολ565 

(Κα [18 Ῥυθβθῃῦ) 10 5Θθιὴ5 ὕο ἐγ αηδρῖ78 

γνἢ Βυ Ποϊθηΐ οἸθᾶτΠ 658, ΔΠα ΤηΔῪ ὈῈ 

16 ἤο 6 Ἰη!οσγθα Ὁ ὕΠπ6 τοδᾶθυ. ΤΠΘ 

ὑταῦ ἢ γΘα ΠΥ 15 ὑπαὺ “ Κπον]θάρθ᾽ ΔΙῸ π 6 

5. ἴοο σγθαῖς, “{α]}} πον ]θαρθ᾽ γ'αὐλ6}" 

ἰοο βγοηρ, ἃπα Ὀϑύνγθθη ὑμεβθθ ὕΠμ6γ8 

ΒΘΘΙΩΒ (0 ἰο 6 π0 ἰηὐθυτηθαϊαῦθ [βγη]. 

“6. οί)" ἰο 800 67}.688) ΠδοΟΥΟν 

ἐϊιοηιδοῖνοδ, ΑΟΤΗ., ΒΉΕΜ. ; γἴ86 αφοη, 

ὙγΙσΙ,.; ὁΟηλ6 ἰο ἐδοηι 8εῖνε8. ἀγα, 

ΤΥΎΝΡ., ΟΕΑΝ., ΒΙΒΗ. ; ἔνη6 αἀσαῃη, 

Οον.; γεροηΐί, Οὐν. Τοϑῦ. ; οοηϊθ ἴο 

απιοπαηιεηΐ, ΟἘΝ. Τλοιιηῆ, 

λοίάογν οαρίϊυο ὃψ ἠυὐην} ϑοταθν δῦ βίτη. 

ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ., τὐλίοῖ, ον ποθ, οαρ- 

ἐὐυιο οΥ λψην (᾿ν. ὄν ρυδδοη οὔ, ον.) : τὐλο 

αγ6 ἑαΐοι οαρέϊυε ὃψ μΐνυ, Αὐτη.; οὗ 

γνωσιϑ. 



ὕπαρ. 11. 22---1|1. 8. 24ῶ 

Βυῦ Κπον {{||5, ἐπῶῦ 1ῃ {Ππ Ἰαδὺ ἄδυβ οΥΊθυοιβ {Ππ||6851{{Π. 
51.8.1] ΘΙ 516. ἘῸΓ τη6ῃ 518} 6 ἸΙογοῖβ οἵ {π61τ οὐγηι 56 ν θ, 2 

Ἰονθὶβ οὗ τηόπθυ, ᾿οδβίθεβ, Ππαιιρῦγ, Ὀ]ΆΒΡΘπιουβ, αἴ5ο- 
Ῥϑάϊθπῦ ἰο Ῥᾶγθηΐβ, πηὐῃϑη κα], πιπ ον, τι ποὰὺ πδῦατα! 9 
Αἰ θούϊομ,, Ἰτη Ὁ] ο Ὁ ]6, 5] ἢ ἀθυθυθ, μοι] ποηΐ, βαναρο, Παύθυβ 

οἵ ροοά, ὑτδϊίουβ, πϑαάν, θεβούθα πυιν ρυϊάθ, Ἰονθῖβ οἵ 

ῬΙΘαΘΌΤΘ5. τη 6 ὑπδῃ ἸονοΥβ οἵ Οοα ; Ππανῖπρ δ οαὐνγαγα σι Ὁ 
Τόν οὐ φοα]πθβ5, θαῦ ἀθηγίηρ ὑπ6 ον ὑπουθοῦ: ΠΌΤ. 
{ππ|658 ὑπ αν. ΕῸΥ οὗ {Π|656. 81:6 {Π|6 0 ὙΒ10. ΟΓΘΘΡ ἴπἴο 6 

Ἰιοιιβθβ, δ πα θα οαρύϊνθ 51Π πγόσηθαι, ἰδάθαι να 51η5, [θα 

ἈΥΤΔΥ ὙΠ ΠἸ νΘΥΒ [πιϑύβ, ΘΥΘΥ θαυ] πο, Δ Πα γοὺ ΠΘνου Δ016 7 

ἰο οοτηθ ἰο {{]] Κπον!θᾶσα οἵ {πὸ ἰσαῦθ. Νοῦν 88 ἰ8ϑηπ68. ὃ 

αὐλοην ἐδιοὶ ὕδη, ἤιοίάογν οσαγέϊο8, ΑΝ τοτι., 

δ Β᾽ τα] ν ον, Ταβί., ΠΉΕΧΝ.; 

«ὐὐίοί, αΥ τοῖν ἐαίεην ο7 ἤΐηι, ᾿ΓΎΝΤ., 

(ἘΝ. (οπι. που). ῬΕΓΠΔΡ5 ὑπ6 5|1οῦ 

τηοα!Ποδύϊοι ἴῃ ὕΠ6 ὑγαηβ] αὔθ οἵ {116 

γᾶγῦ., δη4 {ῃ8 αὐὐθπηρὺ ἴο δΧΡυ 58 

6π6 ὕβῃβθ, τῇδ [610 ὕο οἶθδν ΠΡ {115 

ΟὈΒΟΙΓΘ Ῥα55898. 70 εἶο 

ἮΙ δβ αὐἱΠ ΑἹ Μιΐβ εὐἱ], ΑὙἼΗ. πα {Ππ6 

οὐμον νυν. οχοορὺ ον. 1)οϑῦ., ον 

ἢ8 εὐγῖῖ, 

ΟἜΑΡΤΕΚ 111. 1. διέ ἤποῖῦ ἐ]ι18] 

ΘΠΉΙ]ΔΥ]γ, διέ εἐἤι18 8]ιαἰέ ἐδιοιν ᾿ηιοιῦο, 

Οον. ; διιέ δε 8ι)6 Ὁ ἐδψ5, ον. Τοϑῦ. : 

ἐδιὶβ ἔποῖῦ αἴδο, ΑΟΤΗ., ΟἘΝ., ΒΙΒΗ. ; 

ἰμῖ5 τηαογδίοπεῖο, ᾿ΓΓΎΝΤΡ. ; ἐδῳ8. ἤποῖῦε, 

παν. απὰ ἰἤιὶς ἤπουῦ ἰΐοιυ, ἘΝΗΕΜ. 

Ογίουοιι5] Ῥογίίοιιδ, ΑΟΤΗ. ἃπα 8}} 1Π6 

ν. Τὴ ὑγϑπβιδύϊομ " {πη 68 (καιροὶ) 

ἴθ. ἀοἴθηβι 16 : 8588 ποίββ οὐ; 1 Ἵ77Ἴην. 

ἵν: τὶ ΜΉ 5161] δέαπαο πγ0, 

Ὑυτστι,.; δε αὐ παπᾶ, ῬΤΒΗ. ; ἀργοῦ], 

ἜΗΕΜ.; οοηιθ, ΑΟΤΗ. δηα τϑιηδίμϊηρ' 

γν. 

2. Πουον5 οΥ πιοηιθ}} Οὐτηρ. ΔΑὐτΗ. 

ἴῃ τ Τίτη. νἱ. το; σουνείοιιϑ, ΑΥΤΗ. ἃμπὰ 

411 Ὑν. “Πανηῆ} γον, 

ΑΥΤΗ. δηᾶ 811] 6 νυ. Τὴηθ ἔθγιῃ 

ὑπερήφανοι, οΘουρ]6α νυ ἢ ὑΠ6 οἸ᾿πδούϊο 

ὁθπαγδούου οὗ ὕπθ οοῃὐθχῦ, βθϑθηβ ἴο 

τηδγῖς ποῦ ΟὨΪΥ ῥτὶάθ, θαῦ ὑπ6 “ξύγοησ 

μἰχύαγθ οἵ οοηὐοτηρῦ ἴῸΓ Οὐ ΡΒ νν μΪῸ ἢ 

15. Ἰηγοϊνβα ἴπ “δαρ ὺν :᾿ 566 ταῦ, 

ϑίψηοπ. Ρ. 54. 
3. Ζ7ηιρίαραθ!] ἽΤ7γπ6 ὑγεσλον5, 

ΑΥΤΗ. ἃπα μθ6 οὔμοσ ὅν, βθχοθρῦὺ 

Ἅγιοι, ον. Τ680., ΒΕ Μ., ενλέλ, οὐ ο) 

Ῥ668. δἰαηαογ6}8) ὃο Αὐτη. 

ἵἴπ Σ ΤΊτη. 111, 1τ  ζαΐδε ἀοολιβογ8, ΑὙΤΉ, 

δηα Π6 οὔμον νυ. δχοθρὺ ὟΥΤΟΙ,., ζείςε 

ὑϊαπιεῦβ ; ον. Ταβῦ., ἈΉΕΜ., αδοιιϑ678. 

ϑαναρο) Μίογοο, ΑὙΤΗ. θα {π6 οὔθ Γ 

ν. εδχοορὺ ὅτομ., υπριηϊαο; Οον, 

Γαβί., ΒΗΕΜ., σηηιογοί [ε{|. 

“Παίον5 ο7 σφοοα] 1)6βρῖ8618 ΟΥ̓ ἐθοδβο ἐ]ιαΐ 

αὐ σοοί, ΑΥΤΉΗ. ἃπα {π6 οὔμεν Ὗν. 

(θην αὐνϊο.) οχοορὺ ΥΊΟΙ,., ΒΗΕΒΜ., 

“αὐὐ!}ν, οὐέοη θοηηηγημίο; ον, 'Γορβύ., 

αὐἱίδιοι Εὐπαίηο886. 

4. (Βοοίίοα εὐἰξΐ, γγὶ 496] Πίυῆ- 

ηυϊηαϊοα, ΑΥΤΗ. ἃπᾶ πμ6 οὔπον Ὗν. 

δχοορὺ ὙΥΙΟῖ,., ὀοίπε (εἷϊ, ργοιιαε 

ἐπμοιιγεϊδ). Οὐγ. Ταβὺ., ΕΉΕΜ., μι 

ΤΡ; 888 ποῦθβ οὐ 1 7Ἴηι. Ἰϊ. 6, 

5. Οιἐυανὰ 70γ}η}] ἴΐονηι, ΑὙΤΗ., 

ῬΙΞΗ. ; ἐϊοκοηεβ8ο, ΔΥΊΟΙ,. ; δἰηυϊ ας, 

ΤΎΝΡ., ἘΆΝ. ; δῴίψηθ, ον. (Ὀοί); 

δ΄ιειυο, ΟΕΝ. ; αρρεαγαάποο, ἮΒΕΜ. 

1156] ϑο ὝΥΊΟΙ,., ΒΊ5Η., ΒΗΕΜ.: δμοῖ, 

ΑΥΤΉ. δη4 {π8 οὔπον Ὗν. 

6. Οὗ ἐΠ|656] ὅο Ὕγτοι., ἈΗΕΜ.: ὁ 

ἐΐοηι, ον. Τεβύ.; ἔλε8θ, ΒΙΒΗ.; οἵ 

ἐλι5 8ογέ, ΑΟΤΗ. δηα τϑιμαϊμπῖηρ ἦν. 

γ. Ὑοὶ πόνον] ΜΝουοῦ, ΑΥΤἸΤΗ. δηᾶ 

811 {π6 οὔπον Ὗν. Μιΐ πηοιν- 
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“ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

δη «ἀπ ῦνοα σι ῃϑίοοα Μόοβθϑ, 50 ἀο {᾿ 686. αἰβὸ ψιπδίαπηά 

ὑπ ὑγαῦῃ: τη σοΥΙτιρύθα 1ῃ ὑΠ|61} ταϊη6, τοργοθαῦθ οοῃ- 
ΘΘΓΒΙηρ᾽ ὑπ6 ἴ10ἢ. Ηον θοῦ πον 568} ποῦ τηδκθ Πισύποι 
δάνδηςοθ; ἴον ὑπ 61 [ὉΠΠ}Υ 511}} 6 [ὉΠ] τηϑη!θϑὺ ἰο 81] ιθη, 
8.5. ὑΠ 6118 8150 Ὑγ88. 

Βεὺ ποῖ νχοεὺ ἃ [Ὁ] Ονγοῖ οὗ ΜῪ ἀοοίτ πο, ΤΉ ΠΟΙ οἵ 16, 

ῬατΡοβθ, δι}, Ἰοπο- ϑι Π}Θυ]ηρ., Ιονθ, ρα ύθη 6, ῬΘΥΒΘΟ ΟΠ, 
ΒΕ ΟΥΙΠΡΈ,- 560} δι 7 6γλη0.5. ἃ5. ΠΡ Ρθ πα ἰοὸ τη δὖ Απύϊοςῇ, 

αὖ Ιοομίστη, δ ΤΠ γϑύτα ἢ 510 ΘΙ ΒΘΟ 10 Ὲ8. ἃ5 1 δ ατθά: 

84 γοῦ ουὖ οὗ ἐλθηη, 811 [π6 Τιογα «6 γογθα τη6. ΥὝ8, δπα 
811 ὑπῶὺ 111} 1τνθ φοαΪγυ τη (Ἤτιϑὺ εἶ Θϑιι5. 5618} βου ρθυβο- 
σαθοη. Βεαῦ 6ν1] Π16Π ἃ Πα ΠΠΡοδύουβ 5}.8}] τηδῖκ διάνδηοθ 

ὑονγαγ ὑπ τοῦθ, ἀθοθινιηρ ἃη] Ὀριηρ θοθιγθ. Βαύ 

ὑποῦι, οομθϊητπιθ 1 ὑπ6. Ππ]πηρῈ ΟΠ ὑποῖ ᾿θαγηθαϑῦ δηά 

ἴοι 61] 716 ᾿ηοιυϊοῦγο, ΑὙΤΉ. δπα 81] 

Ὗν. (λα ἀιυγηρο, ὙΥτΟΙ.). Ἠδγθ 

ὑΠ6 δη Π6 818 ΒΘΘ 5. ὕο βυσοθδῦ ὕΠ6 

ΒΌΓΟΠΡΘΙ ἰγδηΒ]αὐϊοη οὗ ἐπίγνωσις ; 566 

ἌΡονθ, πούβϑβ οῃ. οἢ. 1]. 25 (7 γαηϑ8ί.). 

8, Ἰγιύϑίαη αι] Μοϑῖδέ, ΑὐΤἸῊΗ. δπὰ 

ὑῃ6 οὔποθ νυν. οχοθρὺ ὙΝΊΟΙ.., αροι- 

δίογι οι. Οογγιρίοα, δτα.] 

Οὐογγιρέο ἴγν δουιῖθ, ὝΝΊΟΙ,. ; οογγρία οΥ 

πιγτιο, ον. Ταβϑῦ.; δογγρίεα ἐγ 

ηυΐπο, ἈΉΗΒΜ. ; ΟΥ οσογγιρέ ηυΐποίδ, 

ΑΥΤἸΗ. δἃπα τϑπηαϊηϊηρ Ὗν. 

9. “οιυδοῖε] Βιιΐ, ΑὐΤτΗ. “Νοΐ 

ηιαΐο, ὅτ6.1 Γγοοσοοα πὸ ξεγέδον, ΑὙσΤΗ.; 

γού Ῥγοϊέο, ΝΥ τοι. ; Καγίλ61... «οὐ Ῥγογέ, 

Οὐον. Τϑϑῦ. ; ρηο8ρε1" πὸ γιυιγίμεν, ΉΒΜ.: 

»γουαγῖίθ πὸ ἰοη 6), 'ΤΎΝΡΌ. δηά τοὸ- 

τη πο Ὗν. “εν ηνωπ 68] 

ποιό, ἌΝ τΟΙ,.; νέέογοα, ΤΎΝΌῸ., ΟΒΑΝ.; 

ευϊαοηί, ΟΝ. ; πιαηοδέ, ΑΥΤΗ. ἃπά 

Το ἴῃ ν. 

1ο. Ἱγογὲ ὦ ζοϊϊοιυον" 971 ὅϑῖτα., λαϑέ 
ὅσπα α αἰὐζίγοέ Ζοίοιυον ο7, ΑΥὐΤΗ. 
Μᾶδτγρ.: ἔἜλαϑδέ 7είῳ ἀποιῦη, ΑΥἼἸΗ., 

ΟἘΝ. ; λαϑέ σφοίοῃ, ὙΥ τοι, ; λαϑδέ δθη6 ἐδια 

δα ρογίθηοα οὗ, ΤΎΝΡ., Οον., βάν. ; 

ἠαϑέ αἰϊαψηοα υπΐο, ον. Τ68ι., ΗΕΜ. 

(0); λαβὲ Τοϊοιυοαί, ῬΙΒΗ. 

“ογ6] δο 8}1} [π6 νυν. θχοορὺ Αὐτὴη.; 

οἠαγὶίψ: 5868. ποίθθ οὐ 1 Τίην. 1. ὅ 

(Τηναη81.). 

11. ΑΘ ογίη 58] ὅδὸο ον. Τερί.: 

αβἰοίίοηδ, ΑΟΤΗ. 8πα Ππ6 οὔποθ νυ. 

οχοθρῦ ΥΊΟΙ,., ΒΉΗΒΜ., ραϑβϑίου8. 

μον, δι) λύη8, ὅτο. ΘΙπα ΠΑ ]γ, διθοῖ, 

α8ϑ Παρροηο υηΐο ηιθ6, ον. Ταῦ: 

«οἰϊοῖ, σαηλα τιίο ηι6, ΑΟἸΉ., ΟἿΝ.; 

ΒΙΒΗ.; εὐἢαΐ ηναγολ) θην ἡνακῖα ἐο Ἠϊ6, 

ὝΥΊΟΙ,. ; συυλαΐ ηναηο" ΟἹ ἐϊιίηϑ υὐογ 

αἰἴοτα ἰο ηῖ6, ἌΕΜ. ; εὐλίοί, παρρεπεά 

νηΐο ηι6, ΤΎΝΩ., ὅον., ΟΒΑΝ. 

ιν, γογϑεοιυέϊοη8 α58] Ἰλαΐ γογϑεοιι- 

ἐϊονι8, ΑΟΤΗ. ; ωὐλαέ ἠαηον" Ο7ῇ7 }έ75., 

ὙΥΊΟΙ,. (οτη. οὕ), ον. Τεβῦ., ΒΗ ΕΝ.; 

αὐλίοίν ρογ860., ΤΎΝΡ. δἃη4 τοιηδ! πἰηρ' 

γν. Απώ γοῖ] Βυΐ, ΑΥΤΉ.» 

ΟἿΝ.; ἀπε, ὝΝΊΟΙ,. πα 811 οὔμον ν. 

13. 7ηιροδίογ8] ὅδ Οὐηυθ.: 86αιι- 

(6785, ΑΥΤΗ., ΒΉΗΕΒΜ.; αθοοψιοιγ8, 

ὙΥΊΟΙ,. ἃΠ4 τουδὶ προ ν. “Θοθί νου 

15. ΔΡΡΥ. ὑπ6 τηοϑὺ βϑδὐϊβίβοογυ ὑγϑη8]. 

(866. ποίβϑβ), θααὺ Βοη8 οἤδϑπρΘ 5861η8 Τ6- 

ααϊνοά οἡ δοοουπῦ οὗ πλανώντες καὶ 

πλανώμ. [0] ονίπσ. ΤΎΝΘ., Οὐν., 

ΟπΑΝ., ΟῈΝ.; ΒΙΒΗ., τϑύδϊη "ἀθοθῖνθ᾽ ἴῃ 

Ῥούῃ οδϑε8. Παζε αὐναποο, ὅτο.] 

Τὰς αἰογϑ6 απο αὐογϑ8ο, ΑΟἼΉ. πὰ ὑΠ6 

οΟὔμου νυ. οχοθρὺ ὙΥΊΟΙ,., ρηοβίθ ἐγυΐο 

ὐ0186; ΉΞΙΜ., }᾽ΌΒΡΟΥ ἐο ἐΐι6 υνογ86. 

14. ἼΤμοι,, οογηίϊηιι6)] δο ἜΗΕΜ.: 
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γγοτὺ δαθασΘα οἵ, Κπονηρ οἵ ὑγμοτη ὑποῖι ἀἸαϑὺ ἰθασῃ ἐδθηι; 
Δ η6] ὑπαὺ ἴτοτι ἃ τθῦῳ ΟΠ] ὑποὰι πονγθϑὺ ὑπ6 ΠΟΙῪν βοιρ- 15 
ὑπ 65, ὑυ1Ο ἢ ἃγ ΔΌΪ6 ἰο τλαῖκο {66 156 πηΐο βαἰγαίιοῃ 

ὑμτοιρῊ αι} γ10}} 15. τη ( τιδὺ «[6β1ι8. ΤὐνουῪ βουιρύθτο τό 
Ἰηϑρ1Γθα ὈΥ ΟΟοά 15 150 ρῥγοπίδ]8 ἴοῪ ἀοοίγιηθ, ἴον τϑργοοΐ, 
ἴῸ1 ΘΟΥΤΘΟὔΙΟΙ, ΤῸ (ἸΒΟΙΡΠ1μ6. ὙΠ1Ο 15. 1η ΤἹΡ ὑΘΟΥΙΒΠΘΒΒ ; 
ὑπαῦὺ ὑπ6 πιϑῃ οἵ Οοα Τηδὺ 6 ΘοΙηρ]οίθ, οὐμαρίοίοὶν ἴατ- 17 
ΠΙ5Πη6 4 απο 8}1 σοοα Του ΚΒ. 

Τ βοϊθιηην οἤδαυρο ἐΐμθ6 Ὀθίοσθ Οοά, ἃπα (ἸΠυϊϑὺ «[6βπ5, ΤΥ. 
ὙὙΠ10 5181} Ππουθδίζοι. πάρ ὑπ6 ἀπτοῖ ἀηα {π6 ἀθδά, απ ὈῪ 

ΗΙΒ Δρρθϑδυῖῃρ' πα Ὀγ Η15 Κιπράουα; Ῥγθϑοῖ {Ππ6 ποτ : θ6. 2 
αὐὐθηύνθ τη βθᾶβοιι, οαὖ οἵ 5θᾶβοη ; σοηξαΐο, το ΌαΚο, οχ μουί, 

νγιὐ ἢ 81} ΙοπσθαΠΘυιηο ἀπ ἰθϑοῃ!ηο. ἘῸΣ ὑΠ6 ὑπὴ6 Μ1]} 2 

ΘΟΙΠΘ ὙΠ6 ΠΗ ὑΠ6ΥῪ 518} ποῦ ϑμάατα ὑπ6 βοῦπα ἀοούσιπθ; Ὀαύ 

αἰιυοῖ6 ἰΐου, τοι, ; οογέϊγιια ἐδοιυ, 

ΑΥΤἸΗ. 8πα {π6 οἴποὺ Ὗν. 

Ζραγηεα8ι] Παϑβέ ἰοαγπεα, Αὐτὴ. δηά 

8.}1 ὕπ6 οὐποὺ Ὗν. Ἰγενὶ 

αϑϑιγο 6.7] Παβέ φον αϑϑιγοὰ οἕ, 

͵ἌσΤΗ. ; δογν διίαϊογν ἐο ἐΐι66, ΝΎΤΟΙ,. ; 

106} οοηνηυίίἐοεἰ υτιΐο ἐδιεο, ΤΎΝΌ., ον. 

ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ.; αὐῸ σοηϊην. υπΐο ἰδ, 

Οον. Τοβῦ., ΠΗΕΜ. (0); αγὲ ρογϑιια οὶ 

ὑμουθοῦ, ΟῈΝ. “Ζια58έ ἰοαγη] 

“αὶ ἰοαγπει, Αὐτη. πα 8411 ν. 

15. Τγοην ὦ τ 7} οἰ] ἤγουν α 

οί, Αὐτὴ. ; 77. ἐ)υὰ γψονιέϊιο, ὝΝτοτι., 

ον. Ταῦ. ; οὔ α ολμίαο, ΤΎΝΡ., Οον, 

ΟπΑΝ., ΘἘΝ. ; ἤγοην ατὺ ἱηζαπί, ΒΙΒΗ. ; 

7ήοην ἐλίγιο ὑπ ζατιοῖο, ἈΈΕ ΝΜ. Κηπουυ- 

ε5|}] Παϑὲ ποῖ, ΑΥἼΗ. δπα 81] ν. 

16. νον" 8ογίρέν)"}}] Αἰ δορρένι"ο, 

ΑΥΤΗ. δπα 811] Ὗν. Ὄβχοορὺ ΟἿΝ,., ἐλ 

αὐλοῖο ϑύ)". 7ηδρίνοα ὃν 

αοα 15] ὅϊτα., οΥ͂ σοά οπϑρίγιέ ἰ8, Ἄ τοι, ; 

ἱηϑρύγοα ὁ. Οοα, 5, ἘΙΒΕΜ. : 15. σύνοη 

ὃν ἡπϑριίγαϊζίοη, ὁ57} σοώ απὰ 15, ΑὐΤτη.; 

ΟΘἘΝ., ΒΙΒΗ. ; σουθη, ὃψ ἦη8ρ. ο γοά, 

8, ΤΎΝ..; :Υ. (Ὀο 8), παν. 

ον" εἰἰϑοὶ ρἰΐπο, ὅτο.} ὅδῖτα., ἐο ὑπδβίγμο- 

ἐΐοη αὐλιλοήν ἐ8 ἦγ, ΒΗ. : 701" ἐπ8έ)". ἔτι, 

ΑΥΤΗ. ; 707 ἰο ἰογη6 ἴηι, ἍΝΊΟΙ,. ; ἐο 6η- 

7ουυηνο ἔπ, ΟΟΥ. Τ᾽ δῦ. ; ἐο ἐγιδύγιιοί ἴῃ, 

ΤΎΝΡ. δηα τϑιηδὶ ππρ' νυ, 

17. (ΟὐὈηιρίοί6}] ᾿ογεοί, ΑὐΤΉΗ. πὰ 

8}} {π6 οὐδ  ν. θδχοθρύ 6ἘΝ., αὐδοζιέε. 

Ουγωρίοἰεἰψ} ΤἼγοιυσηΐν, ΑΟΤΗ. 

ΟΗΠΆΑΡΤΕΒ ΙΝ. τ, οϊοηυηῖῃ οἤαγσα 

ἐλ.01] Οἠαγσα ἴπθθ, Αὐτη., ΟΝ. ; 

αὐϊέγηο5886, ὝΝΊΟΙ,. ; ἐοϑέϊ 6, ΤΎΝΡ. δηάᾶ 

ΤΘΙ δ Ἰ ὨΪΠρ᾽ Ὗ γ. ; ΘΟΠῚΡ. ποίθϑ οὐ τ 7 Ἰην. 

τ 2. {{Ππ| 751: 1}ι66] ΑΥΤΗ. 

δα5 ἩΛον Γογ6. Ομ ϊδέ «7681|5] 

ἌΤ7|6 Πογαὰ σόδιις ΟΠ γέ, Αὐτη. 

ϑλαίξ λπεγοαζέον 7061] ϑλαϊΐ πιάγο, 

ΑΥΤΗ. ἃπα {π6 οὐμθῦ ιν. δχοδβρὺ 

Ἅ ΊΟΙ,., ἐδ ἐο ἀθηιγης (΄ υἀ]οαύατι δϑῦ, 

γὰ]6.); πᾶ (ον., ϑλαΐ ὁοηιο ἰο ἐιαγο: 

ΨΥ ΒΙΟἢ Ιαδῦ ΔΡΡΥ. δηάθανουνβ ὕμπι5 (0 

αἰβυϊηρυβη. Ὀθύνθθῃ μέλλοντος πὰ ἃ 

ΘΟΙΏτηΟΙι {πὐαγθ. Απα ὃν 

Ηἰἴ8 (1)] “4: ᾿ΐ5, Αὐτη. Αἀπὰ 
ὑψ Πὶβ (2)] Απὰ "ΐ8, Αὐτη. 

2. .8ὲ αἰϊξοηεϊνο) 8ε ἱπδίανιέ, ΑὙἼἸΗ.; 

ΟΕΝ., ΒΙΒΗ., 5Βίτη, υύο, ΒΉΒΜ.: δα 

ἐλοιν ὑϊΐδὶο, ὙΥτΟτ,. ; δὲ ζεγυοπέ, 'ΓΎΝΗ., 

Οον., ΟΒ ΑΝ. ; δὲ εαγηεϑέ, ον, Τοβῦ. 

ΟὈη Γιυι61] Ποργονο, Αὐτη., ον. Τδβί., 

ἜΉΗΕΜ. ; αι (01) 7016), ἍΝΊΟΙ, ; 

ἡπυργουο, ΤΎΝΌ. δ η4 {Π τϑιηαϊῃηρ Ὗν. 

ΖΤοαουη 1 Ζ])οούνῖηο, ΑὐτῊ. ἃπα 8}1 

γν. ; 5688 ποίεϑ. 

3. Αλαϊΐ ποῖ] ὅὃο Ὕτοῖ.., Οὐογ. 



9 ΤΏΙΟΥΤΗΥ. 

ἰύου ὑΠπ6 1 οὐ ᾿δῦ5 ὑΠ6Ὺ 5118} πὰ ἴο ὑπϑηηβοῖνοβ ὑθϑ ΠΟΥ 5, 
4 Ἰιδνιηρ' 100 Π1πρ ΘΔ]5:; ὉΠ] ὑπο ῦ Ά118}} ὑπ. ΘΌΥΔΥ ὑΠ 61 ΘΔΥΒ 

ἔγτοτὰ ὑπ 6 ὑγσαῦῃ, ἅμα 51|8}} ὑστη {ποιήβοῖνεβ αϑιᾶθ πηΐο 

5. ἴδ. 0165. Βυῦ ἀο ΤΗΟῦ Ὀ6 Βοῦϑι 1ῃ 81] {]π]ηρ5, Βα ον Δ Π1ο- 

ὑ]οη5, ἄο {π6 σγουῖς οἵ δῃ Θνυδηρο δῦ, ἔὰ1Π] ὉΠῪ ΤΩ] ΙΒΌΡΥ. 
6 ον ἢ πὶ αἰγθαῖν θϑίηρ' ρουγθα οπῦ, δη {Π6 {1π|η6 οἵ ΤΥ 

 ἀθραγίυτσθ 15 αὖ πῶπα. [1 ἢν βίσινθη ὑΠπΠ6 ροοα βυμίο, " 
8ὃ Πᾶνα ΠηΙΒΠ64 τὴν οουϊ86, 1 Πᾶν Καρὺ ὑΠ6 [Ἀ1|}|. Ἡδηοο- 

Του ὑπο ΓΘ 15 ἰδ ΠΡ ἴον τὴ6 0Π6 οὐονῃ οἱ ΤΡ ΘΟ ΒηΘΒ5, 
ὙΠ10 0) ἐπ Τοτὰ, {π6 στὶρηύθοιβ Ἰπᾶσθ, 51Π18}} οἵνθ 16 1ῃ 
ὑπαὺ ἀν; δηα ποὺ ἴο 116 ΟὨΪΥ, Ὀαὺ ἰο 811 ὑπθτὴ 180 ὑπδὺ 
Ιονθ ΗἸβ Ὡρρθδιιηρ. 

9 {86 ἀΠΠΙρθη 6 ἴο Θ0Π16 ΒΠΠΟΥΟΪΥ ππηΐο Τη6 : ἴῸΓ 1)θτηδ8 μδἢ 
10. ξογϑϑίςθη 116 ΠΌΤ ον οἵ {Π8 ριθβθηὺ μου], αμἃ 15. ΘῸΠΘ 

(θοῦ), ΟΕ ΑΝ., ΒΙΒΗ.: εὐὐϊΐ ποί, ΑὙΤΗ. 

ἈΠᾺ τϑιηδὶηηρ ν. 

Τὺ 5665 ἀθϑῖγ Ὁ] 6 ὕο ῬΎΌβουνα “5}8}᾿ 

ὑμπτουρπουῦ νοῦ. 3 δηαἃ 4, 85. ὕπβυθ 15 

ΠΟ ἈΡΡδιθηῦ ΤΘᾶβθ0 ἴο ὑΠ6 οἤδηρο. 

Ἄγ6 ηοῖὺῦ 5ῃοι ἃ ῬυΟθΆὈΪΥ ἀ86 “1}᾿ 

ἐπτουρμοιῦ ; ὑπ6 “ἀδ8. δὔβιοιιβ᾽᾽ Πον- 

ΕΥ̓ΘΓ, ὙΠΟ ἰ5 βαιά ἰο ᾿πηϊῦ ἐπ }76- 

εἰἰοιύυο “51 ν8.}1᾽ ὅο ὑπ6 Πυβὺ ῬθιΒΟ, νγᾶβ 

ὉΠΊςΠΟν ὕο ΟἿἹ ΤΎΔΗΒΙΘΙΟΓΕ ; ΟΘΟΙΏΡ. 

Τιαύμπαμη, Φησί. Παηρ. ὃ 5521 (θά. 4). 

776 8οιυιηα1] βοιιπα, ΑὙΤΗ. 

Τλεν δ᾽ (2}} ὅο Ὑ Ίσι,. : δλαΐ, ΟΕΝ.; 

ἐμόν αὐἱϊ, ἜΠΗ ΕΜ. ; δλαϊζ ἐμόψ, ΑΥΤΗ., 

ΤΟ] ον ηρ ΤΎΝΡ. ἃ Πα {Π6 τϑιπδίη]ηρ᾽ 

γν., νν ΠΟ ΠΟνγΘν ΘΓ 411 ομδπρθ {π6 

ΟΥοΥ οὗ ὑπ6 ΟὝτϑοῖ,, οἱνιηρ, 5λαἰΐ ἐμον 

(ὐλο86. 6αγ08 ηίο]ιο) γοίέ ἐδέην αὐτὸ ἤδορ6 

ΕΓ ἐδαοίιογδ8, διὰ ὑππ8. {Π6 οὐ ἴῆγου- 

ΒΙ0η ὈΘΟΟΠΊ65 πδῦμΓΔ]. 

4. Τιρ"η ἐποηιδοῖυοϑ αϑἴ.16] 6 ἐν"ηθαῖ, 

ΑΥὐτη., ΟἜΑΝ., ΒΙΞΗ.; δε ἐμγηνψαία ἐο 

σοαΐν, ΔΥτσι,. ; ὅ6 σχουοη, ΤΎΝΤΡ., ον. 

᾿(Βο), αἘΝ. ; δ6 οοπιιογίει, ΠΠΗΕΜ. 

5. .7)0 ἐδΐουῦ ὅδ 8οῦο}} ἸΠαΐοί, ἐλουι, 

ΑΥΤΗ. δὰ ὑμθ οὔμε νυ. δχοθρὺ 

Ἅγισι,., τὐαΐο ἐμοιι; ἜΡΕΜ., ὅδ ίλοιι 

οἱριί απ, ΘΠ 6} ὅο 

ΤΎΝΙ., ὅον., ΟΒΑΝ,, ΟἘΝ.; ΒΙΒΗ. : 

τπάϊυ"ο, ΑὙΤΗ. Μι11] ὅο 

Ὕντοι,.., Οον. Ταβὺ., ΒΙΒΗ., ἘΒΕΜ., 

δα ΑὐΤΉ. Ματγρ. ; πιαΐο γυϊί Ῥγ00 7 

οἵ, Αὐτη. ; χιζῆι!.. ὐπὸ ἐπα υἱηιοσί, 

ΤΎΝΡ., Οον., ΟμαΑν.; πιαΐο... Κλ 

ἐποιύοη, ΟΕΝ. 

6. Αἱνοααῃψ θοΐίπ, ὅο.1 ϑαογίβεαο 

μοῖῦο, ἌΝ ΤΟΙ. ; δεν πουῦ ὧδ 8αογ1)[οεεῖ, 

ἜΉΗΕΜ.; ποῖ γοακῖῃ ἰο ὑδ οἤονοα, ΑὙΤΉ. 

Δα τοι] Ἶπρ Ὗν. 

γ. ϑιρῆυον ἐδα σοοώ 58[}}.6] 80 

Ὑντοι. (α φοοα): ζουσλέ α σοοα ρῆΐ, 

ΑΥΤἸΗ. 8Π4 811 ὕπ6 οὔπμευ Ὗν. ; ΘοΡ. 

πούθϑ οὐ 1 7ίην. νἱ. 12 (Τγαηδί.). 

8. 7716 ογοι"}] ὃο ΟἿΝ.: ὦ 07". 

ΑΥΤΗ. δπα 81] οὔπον Κ ν. 7] ὅὸ 

Ἅστοτ,., ον. (θοὐ}), ΠΗΕΜ. : αὐ, ΑΟΤΗ. 

δ ηα {Π6 τϑηδιηηρ Ὗν. Αἰῇ 

Οὐ θα ΡΥ ΑΥΤΗ. 64. τύτι, ἃπα ὈῪ 
Ὕνισι., ον. Ταβϑύ., ΒΙΒΗ., ΕΒΕΝ., 

ΤΟ]]οννῖπρ ὑπ Ὑ α]ρ. 

9. 786 εἰὐϊγεη 6} .1)0 ἐδ αἰἰϊέγοηοο, 

ΑΥΤΉ., ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ. ; λύψο, ἍΝ ΤΟΙ. ; 

γμιαῖο 8βρεάο, ΤΎΝΩ., Οον., ΟἘΝ. ; ἠιαζο 

λαῃϑί, ον. Τοβὺ., ἈΗΕΜ. 

ιο. Ζγοην ἰουθ 971 Πανίΐηῃ ἰουοά, 

ΑΥὐτΗ., ΒΙΒΗ. ; οι η, Δ, τοι,., ον. 

Τοβύ., ΒΗ ΕΜ. ; απα λαίἢ, Ἰουοώ, ΤΎΝΤΡ. ; 

απ ἰοιιοί., ον., ΟΒΑΝ.; απα λαΐίδε 

οηιδγαςεεί, ΟΕΝ. ΤῊ} ργεδοηέ] 

Τηΐδ, ὍΥτσι,., ον, Τοβῦ., ΒΗΕΜ. ; ἐλὲδ 



παν. ἸΡ. 4--7. Φ Ὁ 

ππίο ΤΊ οϑα]οηΐοα; Οὐτοβοθηβ πηΐο (α]αύϊα, ΤΊῦπ5 πιηΐο [)8- 

τηδῦϊα. ΟἾΪΥ [π|Κ8 15 ΜΙ τχ6. Τα ΜΙ τῖκ, δηα ὈΥΙηρ᾽ ΠΤ 1 
ὙΠῸ} {π66: ἴοΥ Π6 15 ΒΘυν Ί Θ8.016 [0 1η6 [Ὁ τη] ηἸβύοσιησ, Βαΐὺ 1 
ΤΎΟΒΙοΒ. 1 βοπῦ ἰο Πρίιθθαθ. ΤὴΘ οἷοαῖς ἐπᾶὺ 1 [οἵ αὖ 13 

Ττοεβ 10} Οατραβ, ποι ὑποὰ οοπηθϑὺ, Ὀσιηρ' εὐὐέλι 66, ἀνα 

ὉΠπ6 ὈοοΪκ5, ΘβΡΘΟΙ ΠΥ {16 ῬᾶγοΠπθαίβ. Αἰθχαπάθι. {Π6 14 

ΘΟΡΡΘΙΒΠ ἢ Βμθυγθ τὴθ τὰ} 1]1-ἰπϑαϊτηθηῦ: ὑπὸ [τὰ 

ζ9 

511.8}} γϑυγᾶταῖ Π]Π) ΔΟσΟΙ Ἰηρ᾽ ἰο ἢ15. ὙΟΥΚΒ. Οἵ σψποῖὰ ὈΘ 1 ι 
ὑποὰ τ 8 αἰβο; ἴοι: μ6 συθαῦν τι πϑύοοα οὐ ἡγοΙι 5. 

Αὐ ΤῺΥ ἢγδὺ ΔΏΒΊΥΘΥΙ ΠῸ Πη8 βύοοα ΤΟΥ γι 10} π16, Ὀαὺ τό 
811 ηνθὴν ἴουβοοῖς τηθ: τηδὺ τὖῦ ποῦ 6 ἰϑα ἴο {Π61} οἤατρθ. 

Βαὺῦ {π6 Πιοτὰ βἰοοα ὈΥ τη6, πα σαγθ τὴ6 Ἰηνγαγα ΒὑγθηΡἢ ; 17 

φγεβοιιέ, ΑὝΤΗ. δπα τϑιηδϊηϊηρ ν. 

18 σογι6}] δο ον. Τδϑῦ., ΒΉΕΝ. : ἐὐοηΐο, 

Ἅγιοι, ; 5. αδραγίοα, ΑΥΤΗ. ἃπα τὸ- 

τηδϊηἶπο Υ. Οπἡ τϑοοῃβι δύο τὖ 

γγοῦ ὦ βθθῖὶ ὑπὰὺ {Π6 ΡυΓΘΙΥ δουϊϑύϊο 

ὑγϑηΒ] ΟῚ. “ ἔοτβοοῖς.. νοῦ ἡ (64, 1) 

ἔπσονν ὑπῃ8 δνοπίβ ἴοο [ἃ Ῥδοκναγα 

᾿πῦο ὑπ6 ραβϑῦύ. ἊΑΑ8 ὑπΠ6 ἀβθβουίίομ. δΡ- 

ΡῬΘαγ5 ἴο Βῶγθ Ῥθεπ τϑοθηῦ, ΟὐἊ Ἰάϊοτη 

ΒΘΘΙῊΒ ΠΟΙ ἴο Τϑαθῖγο ὑπΠ6 86 οἵ {16 

ΔΌΧΊΠανθ5. [ἢ γΘῦθ6 Τό {π6 οδ88 15 

αἰ υθηῦ : μοῦ ὑμ8 βροὺΐ 18 ἀθῆποά 

ἴπη {π6 οοπίθχῦ. ζ᾽υέο (Ταϊζαϊϊα] 

ἜΠΟΣ... ἈΛΠΠΠΕΙΣ: 

11. βερυϊοοαὐ,6] ὅδο πούβϑ. οῃ. οἷ). 

Ἰ, 21 (7γαηδί.); Ἠεοεϑϑαῦῃ, ΤΎΝΡ. ; 

φηοβίανίο, ΑὙΤΉ. ἃπα τοτηδϊηΐπρ Ὗν. 

ΔῸΥ" ηυϊιιϊσἐογίη ] δῖπι., 707 ἐο ηυϊγυϊ δέον", 

ΤΎΝΡ., ΟἿΝ. (οπη. 702): 7.017 ἐλι6 ηυΐγυΐ8- 

ἔγγ, ΑΥἸΗ., ΒΗΕΜ. ; ἐπίο 86 "06, 

Ὑ τοι. ; ἐο ἐλ πιψηϊδέναοίοτ, (ΟΥ̓. ; 707 

{16 ην., ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ. ; ὅν ἰἢι6 ηι., Οον. 

'ΓΓοβύ. 

12. βιι] ὅὃο ΠΗΕΜ. : οὐ θα Ὀγ 

ον. (ὑοῦ); απά, ΑΥΤΗ. ἃμπα τὸ- 

τηδϊηΐπο Ὗν. 1 8οη1] Πατο 

1 8θηΐ, ΑΥΤΗ. πα 81] ὑπ8 οὐπϑγ Ὗν. 

(1 λαϊιθ, ΒΗΕΜ.). ΝΥ ΊΟΙ,, οπίθ. 0815 

6186, 

13. Απα ἔϊπε δοοῖϑ] ΤΠθβ6 ννογάϑ 

816 οτηϊυ θα ὉΥ ΑΥΤῊ, δὰ. τότι. 

“εροοίαι.} ὅθ ΠΉΕΜ, : διέ οβροοίαϊ, 

ΑσΤΗ. δη4 41} {π6 τϑιηδὶ πη Ὗν. 6Χχ- 

οορὺ ὙΥΊοΙ,. (ηιοδέο Κογβοί]ιε). 

14. Θλοιυεώ η16] ὅο Ὕν τοι, (ἐο ηιεὶ, 

ῬΙΒΗ. : λαΐἤ, εμουυοὰ ηιΉ, ἌΗΕΜ, ; λαίμι 

ἄοπθ ηῖθ, ον. Τεβί., ΟἿΝ. ; οαὐώ πιο, 

ΑΥΤἿΗ. δπά γειηδὶ ἰηρ Ὗ ν. 

Πμοῖιν {{{- ἐρεαξηιεηιε} ΜΙ απ οὐ ἐλευ, 

Ὑντοι. ; ηνιοῖ, εὐἱί, ΑὐἼῊ. ἃπα 8]] 

οὔμον Ὗν. Αλαίέ γοισανα] 

ἜΜ εινσαγα, ΑὐΤΉ. 

15. (ἰγεαί}] Παίδ, σγεαί, ΑὐἼΗ., 

ΟΚΔΝ., ΒΙΒΗ., ΒΗΕΜ.; ἀγα σγοαΐίῃ, 

ον. Τεβῦ. : 6Ππ6 τοῦ ουϊῦ {πὸ διιλὶ- 

ἸῶΓΥ. 
τ6. ϑιοοὰ Ζογιυαγα εὐἱι}.}] Θιοοί εὐτέλι, 

ΑΥΤΗ. ; τὐᾶ5 ἕο, ΥΙΟΙ,. ; τὙνυαᾶϑ αεὐὐίλι, 

ἜΗΕΜ. ; αϑδἰσδέοα, ᾿ΓΎΝΡ. ἃπα Τοπηδῖι- 

ἵπρ Ὗν. (αγά... α88., ον. Ταβύ.),---ῦν 

ΠΟ ΤηΘΘ 5 ἃ ἱπΡρτοργίαῦθ ὑγῶη8]. 

αν {έ ποὲ ὁ6] ἴδῖμα., δ6 ἐξέ πιο, ΔΝ ΊΟΤΙ., 

ἜΗΕΜ. : Γρτὰν Οοα ἐλαέ τέ Ἰπαν ποέ ὃο, 

ΑΥΤΗ. πα ὑΠ6 τοιηδϊπίηρ Ὗν. [{{ ῥό 

μοί, ον. (Ὀ01})]. 

17. Βιι] ὅο ον. Τεβί., ΒΗΒΥ. : 

Πονδοίμο, τοι. ; ποέιυτἐιδίαπαἰης, 

ΑὐΤΗ. δηα {Π6 τοιηδϊηϊηρ ἦν. ΤΠ6 

ἰγδη8], οὗ {π686 Ἰἰαδίθι. Ὗ ν. 15. Ῥϑυμδρ8 

δἰγ]ιεϊψ ὕοο βύγοπρ᾽ ἴοι" ὑπ βίτῃ ρ]8 δέ. 

ϑίοοά ὃψ η16] ὅο ον. (θοῦ) : βίοοΐ 

αὐἱεΐν ηι6, ΑὙΤΗ. ; δέοοαϊο ἰο πι6, ἈΉΕΜ. ; 

ϑίοιϊο Ἡγ ἰο ηι6, ἍὝΊΟΙ,. ; αϑϑἰδίθ Ἠϊ6, 

ΤΎΝΡ. ἃηα γουλαϊηϊηρ Κν. 



254 

1ὃ 

2 ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ὑπᾶῦ ὈΥ τὴ6 {Π6 ργθϑομίηρ τϊρη θ6 {Ὁ]161164, ἀπὰ ἐπαξ 81] 
{116 (ἀϑῃ (1165 τηῖρὐ θᾶ: ἃπα 1 νὰ 46] νου οαῦ οὗ ἐπ6 
Ἰοη 5 τηοαΐῃ. ΤΠ Τιοτα 5}}8}] ἀθ! νου τη6 ΠΌΤ] ΘΥΘΓΥ͂ 6.1] 
ὙΟΤΚ, Δη 4 5Π|18}} βᾶνθ τὴ8 τπιηΐο Η15 Πϑανθη]Υ ΚΙΠΡΊΟΠΙ : [0 

ΨΥ ΠΟΙῚ ὧδ ΟἸΟΥΥ ῸΓ ΘΥΟΙ δη4 ΘΥΘυ. ΑἸηθη. 

10 ϑα!αίθ Ῥυιβοα ἀπ Ααπ1|ἃ, ἀπ πὸ Ππουβομο] οἵ Οπο- 

20 5ΙΡΠΟΙΊΙΒ. 
2ι 1 Ἰοί ϑιοῖκ δ Μιοίπ. 

ΠΟΥ. 

22, 84 (Ἰωπάτϊα, δη ἃ 411 ἐπ Ὀγθίπτθη. 

τδοθ 6 ψιὺ ἢ γοιι. 6 νι] ὑπ Ὺ ΒΡΙτὺ. 

(ἴανο ηλ6 ἱγιυαγαῖ 5{).1 Α5. ἴῃ τ ΤΊμι. 

1. 12: βϑύγδθησίμοπεο 6, ΑΟΤΗ. 86 ὉΠ6 

οὔμογ Ὗν. δχοθρὺ ὅγτοι,., ον. Τοβῦ., 

ὁοηι ον ἔα! Ἴϊ6. Με οα] 

(Α5 ἴῃ ψϑιὺ. 5) δοὸ Ὕγισι,.., ον. Ταῦ. ; 

77. ἐο {16 υἱηιοϑβί, ΓΎΝΌΏ., Οον., ΟΒΑΝ. 

ΒΙΒΗ.: ζει ἤποιση, ΑὐΤῇο., ΟἘΝ. ; 

αὐοοοηυρίϑηοαῖ, ᾿ΉΕΜ. Α5. ΑΥὐΤΗ. δα 

αἵ 006 γν. μᾶνγθ “Ὀγ ἴῃ ΘΟηΠΟΧΙοη 

νι {π185 νου, πα 85. ὉΠ15. ῬΤΘΡ. ἃΡ- 

ῬΘΔΓΒ ΤΟΥ ΠΙΘΙΥ (85 ἸπΠ 4664 ποῦ ἀποοηη- 

ΤΩΟΏΪΥ αὖ ῬΓΘβθπΌ) ὅο πᾶν Ὀθθη ἀδοὰ 

ἃ5 Θααϊναϊοπῦ ἤο “ὈΥ Τηθ8 8 οἵ, πὸ 

ΘΠδηρΘ ᾿δ8 ὈΘ6η τη8 66. 716 

ον 8 ηιοιυν}.} δο ον. ᾿ϑϑῦ. : ἐλ πιοιιί, 

ΟἹ ἐλ6 ]ἴοπ, ΑὙΤΗ. Ὡηα 8}1 ὑπ6 οὔμεν 

νυν. (οτη. ἢγβϑὺ ἐμο, ἍΥΊΟΙ,.); 586 ποῦύββ. 

ι8. 7λὲ Πογα)] ᾿Δπα ἐμλα Πογά, 

ΑΥΤΗ. ϑλαϊί αν ἢ16 το] 

δ1η., δομαῖΐ ηιαλο βαα  ἐπίο, ἍΝ ΤΟΙ, : 

Ἰυγαβύτιβ τθηλδῖ θα αὖ ΟὐΥΙπἐ}: θαὺ ΤΊΟΡΠμλι8 
9886 ἀΠπσθηοθ ὅο οοπθ ὈΘΌΥΘ 

λα θα]π8. στθούθυῃ {π66, ἀπ Ῥαάθηβ, πα 11πτ|8, 

ΤΠ 6 Γοτὰ «6ϑ5 ΟἸ τιϑὺ 

αὐἱϊϊ ῬγΌ56)» 6 η16 «αἰπιΐο, ΑΥΤΗ., ΟΝ. 

ΒΙΒΗ. ; 8ὁμαῖϊϊ ἔορθ τὰ υπίο, ΤΎΝΡ., 

Οον. (θοῦ), ΟΒΑΝ. ; υὐἱέ βατι6 Ἠ16 τηΐο, 

ἬΗΕΜ. Ῥουμὰρθ 06 ΥΘΥῪ Ριθοπδηῦ 

Θχργθβϑίουῃ. σώζειν εἰς τηδῦ διάτηϊ οὗ 

{15 Πύθγαὶ ὑγϑηβιύϊοη. 

20. «Ποηιαΐγοα] δὃο ῬΗΕΜ. πα (ον, 

Τερῦ. (ἀγα γοην.}: απιυοίζ6, ὝΝτοι. ; 

αὐοῖο, ΑΥΤΗ. δπα τϑιηδηἷηρ Ὗ νυ. 

1 ἰο, δς.1 ἤανο 7 [6 } αὐ Μ. 5ἱοῖ, 

ΑΥΤἹΗ. Μειζοίιι5] ϑο ον. “αβύ,, 

δηα ΑΥΤΗ. ἴῃ Αοἰβ χχ. 15, 17: ἡιμ{ϊέ6, 

Ὕ τοι. ; γίνου, ΑὙΟἿΗ. ἀπὰ τοιηδῖῃ- 

ἴῃ Ὗν. 

21. ἴγβ86 αἰϊίσοηο}] 1ὴ0 ἐδψ αἰὶ., 

ΑΥΤΗ., ΟΕΑΝ., ΒΙΒΗ.; ῦψο, ΔΥΊΟΙ, ; 

ηιαῖο 8ρεαο, 'ΤῪΝΗ., ΟΟΥ., ΟΝ. ; παῖε 

μαϊϑί, ον. Τοϑῦ., ΠΗΕΜ. 

22. ΑΥἸΗ. Δ448 ᾿Δηιθι. 



ΤῊΝ ΡΙΒΊΤΙΣ ΤΟ ΤΙΣ. 

ΑὖΊ,, ἃ βευναπὶ οἵ σά, απά δῇ ΔΡΟΒΈΙΘ οἵ “6ρὰ5 ΟἸτβί, 1. 

ἴον {ΠῸ 810} οἵ Οοα᾽ 5 δἰβοὺ δῃᾷ ὑπ {1 Κπον]θάρα οἵ 
{π|6 ὑσαν μοι ἰθααθέϊιν τνῦο σο 1 Π6 55; προῖ {π6 πορ6 οἵ 2 

Θύθυῃϑὶ [πἴ8, ν 1ο ἢ οα ὑπαῦ οὐηποὺ [16 Ῥγοτηῖβθα ᾿θίοτο 
Θἰθυπὰ] {ἰπη65, αὖ τηδ 8 πηϑηϊδοῦ ἴῃ ΗΒ ΟὟ ΒΘΆΒΟΉΒ ΗΒ 2 
ὙΟΤΩ 1ῃ {πὸ ῬγΘδοΠΙηρ 1 συ Π1οἷν 1 τγὰβ θη ϑίθα δο- 

ΘΟΙΆΙηρ' ὕο ὑπ σοτηπηϑητηθηῦ οἵ οὐν ϑδγιοιν, Οοᾶ; ἴο 4 

Τιῦσ5, τὰν ἔσθ Ομ] αἰδου. 16 οουητηοι 10. Οτδοθ πα 

Ῥθδοθ ἔγροιη (ὐοά {{|6 {αὐ Ππον ἃ πα (ὑτιϑῦ ἐΓθθτθ Οὐ ῬΊΟΤΙΓ, 

ἘῸΥ {{|15 οατιθ8 ἰϑρ Γ{Π|66 τὼ Οτθίθ, ὑπαῦὺ μοι βου] 4- δ 

ΟἬΑΡΤΕΕΝ 1. 1. 07] τ 1] αν] ν, ἕο 

γγοαοῖο, ΤΎΝΡ., Οον.: αοοογαϊης ἰο, 

ΑὐτΉ. ἃπᾶ ταϊπαϊπίηρ ὅν. δχοθρῦ 

Ὕντοι,., αν. Ψιυΐΐ κηοιυίοα 6} 

Αοἰϊπηποιυϊεαιψίη, ΑΥὐΤῊ. ; ἐποιύγηε, 

Ὕγτοτ,. ; ἀποιυίεασο, ΓῪ ΝΗ. δη 4 τϑιηδ]η- 

ἴηρ Ὗν. Ζεωαοίϊ, υμγυ..] 

50. ον. : 8 ασοογαΐζηρ ἰο, ον. Ταρϑύ., 

6πν., ΒΗΕΜ. ; ἐ8 αὔίον, ΑΥΤΗ. ἃπὰ το- 

τηδϊ πη Ὗν. 

2. ἴζροη, ἐι6] ὅο ΤΎΝΘ., ον. : ἴη, 

ΑΥΤΗ., τοι, ; ἐπ ψ', ΟμΑΝ., ΒΙΒΗ.; 

0 ἐδ, ον. Ταϑῦ.; ὑπίο ἐλο, ἜΗΕΜ. ; 

γπαον ἐμο, ΟΝ. Μίογηαί 

ἐϊηι65] Ἰογ ἀοεῖψ ἐψηιοβ, τοι, ; ἔλα 

ἐΐηι68. 077 {π6 τὐονῖάο, ον. (ῬοίΠ) ; ἐλ 

ϑθοιιίαλ" ἐΐηιο8, ἘΙΗΕΜ. ; ἐδ εὐογίαἰ δεγαλι, 

ΑΥΤΗ. πα τϑιηϊπίηρ ἦν. 

3. Μααάς πιαπίζοδι] ὅδϊτα., λαΐδι 

ηιακίθ.. «πιαγυε5έ, ΟΕΝ., ΒΙΒΗ. : λαίλι... 

ἡιαπϊοδίοα, Αὐτη., ΠΉΕΜ. ; βολοιυίαο, 

Ἅγισι. ; λαΐίῇ....8|.., ον. Ταβύ. ; λαίῃ 

ορεπεα, 'ΤΎΝΤ. ἃ πα τϑιηδὶηϊηρ ν. 

ΠΠ]Π186 οιῦην 86α80}.8] 1Π}.,) ὧδ 5630Ή8, 

Οον. Τδρῦ.: εἰμο ἐΐηιοδ, ΑΥΤΉΗ,, ΟΘΕΝ. 

(ἐγηνο), ῬΗΕΜ. ; λιΐ8 ἐψηλοβ, Ὕ  τοι,., ον. 

(ἐψηνοὺ; {π6 ἔψηιο ὡρομηΐίοα, 'ΤῪΝΡ., 

ΟἸΑΝ,, ΒΙΒΗ. 71. (2)} ὅο τοι, 

ἜΗΕΜ.: ἐλγοισῖ, ΑὐἼΉ. ἃπα ὑπ τὸ- 

τηλ]πἰησ ἵν, δχοθρύ ον. Ταοβύ., ὁψ. 

116 ργοαολίη) ϑδο. ΟΕΝ.: ΑΥΤΗ, ἃπά 

411 οὔπον Ὗν. οτηϊῦ {Π6 ἃγῦϊο]6. 

ΤΊ, εὐϊυϊοῖ,, ἃ 6.1 Ἡλίοῖι 18 σοηυηυϊέίει 

“πο ἢϊ6, ΑΥΤΗ. δη4 {π6 οὔμου. Ὗν. 

(λοι ργοαοίψησε, ΓῪ Ν Ὁ. : ἐοηϊο, ΗΕΜ.) 

δχοθρὺ ὑγτσι.., ἐμαΐ ἐ8 δίξαίδογν ἰο ηι6. 

Οιω" ϑαυίΐοιω", 404] ὅο δΥτσι,.., ἈΉΕΜ. : 

Οοα οὐ" ϑαυίοιιγ, ΑΥΤΗ. δηα {Π86 16- 

τηδίηπρ' Ὗν. ; 886 πούθβ. οῃ οἷ. 111. 4 

(Τυαηϑί.). ' 

4- Μᾳσς ἔγιι6 οἠια] τέηθ οὐῦπ 80η, 

ΑΥΤΗ. ; ὀίϊοιιοαο 8οτιο, ἍΥτΟΙ,. : ̓ΐβ πα- 

ἐιγαἰς 8., ΤΓῪΝ., ΟἽΑΝ. ; ηὺν παίιγναί 

8.,0 Ὅον., ΟΕΝ. ; πὺρ αἰθα}Ὲ 8., Οον. 

Τοβὺ. ; α παΐνγαἴ 8., ΒΙΒΗ. ; πὶ} ὃ6- 

ἰοιιεα 8., ἈΒΕΜ. : 8886 πούθϑ ἃπὰ τϑῆϊ, 

οπ τ 7ίηι. ἴ.. 2 (ΤΥαηϑί.). 

αγα00] ΑΥΤΉ. 86.415 ἔηιογον. 

Ο)ινῖδϑὲ ὡ7έδι)] Τλ6 Πογὰ ὦ. Ο,, 

ΑΥὐἹΗ. 
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οϑὺ {ασύμοι βϑῦ πῃ οὐ θυ {116 ὉΠ] ὴρ5 {πᾶῦ ἅτ ψδηθϊηρ, διά 
6 οτάἄαϊη 6] 4618 1 ΘΥΘΥΥ ΟΙὖγ, ἃ 1 σᾶνγα ὕπ66 αἰ θούϊοηΒ ; 1 

ΘΏΥ 6 ππάθι πῸ οἰαιρθ, ἃ Παβ θη οἵ ὁπ6 σ]ΐθ, παν] ηρ᾽ 
ΒΕΙΙΕΥΙΝΟ οἰ] άτρη, ποὺ δοοιιβθα οἵ ἀἸββο  αὐθηθββ, ΟΥ πη- 

7) ταπι νι: ΤῸ ἃ ὈΙΒΏΟΡ πηιϑὺ 6. ὈΪ]δΙη6]685, ἃ5. ὑοίηρ Οοα 

δίθυγασα ἢ ποὺ 561ν}01}164{, ποὺ β00η. ΔΠΡΥΥ, ποῦ ἤθυοθ ΟΥΟΙ 
ὃ ΜΠΠ6, Π0 Β(1Π]|Γ ον, ποῦ ΘΥΘΘΩΥ οἵ ᾶ886 ρϑίῃ ; θαῦ ἃ ἰονθϑι οἵ 

ΠιοβριὐαΠῦγ, ἃ ἰον οι οἵ σοοΠθ 88, ΒΟ θυτ1η[664, ΤΙ ἔΘΟΙΙΒ, 

9 ἰιοὶγ, Τθιηροταῦθ: ΠοΙατηρ [δῦ {π6 [10 π| υγοτὰ ΔοσοΥ 1 Πρ' 
ἴο {Ππ|ὸ ᾿θδ μη, ὑπαῦ ἢ τηδῦύ 6. 400]6. θοΐἢ ἰο Θχπουὺ ᾿γ 
{π6 βοιηα ἀοοίνηθ 8η4 ἴο τοίπὐθ {116 ΘΒ ΘΒ. 

ΙΟ ΕῸϊ ὑπθ 78 16 ΤΩΔΗΥ͂ ὉΠΓΕ]Υ͂ γα] ἰδ! κοὺβ ἃ πα ᾿ηνγατα 

5. Ζρέιοι' 8οΐ, ὅτ6.1 ιδοὶ ὅν ΟΥ̓ΘΥ, 

ΑΥΤΗ. ; αἡπέπαῖο, ΔΎΟ. ; 6) 7οΊ"ηϊ6, 

ΤΎΧΝΡ., Οὐν. ; γεξουγηιο, ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ, 

ΒΉΕΜ. ; γ6εἰγ6586, (ΟΥ̓, οβῦ, ; οογεἐζητι6 

ἐο γεείγε8ε6, ΟΕΝ. (ὐατο 

ἐλεο αἰὐν. Πα αρροϊνϊεα, ἐπε, ΑΥΤΗ., 

ΟκΑΝ., ΒΙΒΗ. ; αἱδροϑδίαίο ἐο ἐΐιοο, ὙΥ̓ΤΟΙ,. ; 

αρομηίοα ἰδω, ΤΎΝΡ., ον., 6ΕΝ., 

ἜΉΗΒΜ. ; λαϊ αρ. {ΐι6,, ον. Ταβῦ. 

6. ζὔιαίον" τὸ οἰαγ 6] Βιίφῳηλιοῖε88, 

ΑσΤΗ., Οον., ΒΑ Ν., ΒΙΒΗ. ; εὐὐέλ, ουιέθη, 

ΟΥ̓ΜΗι6 ΟἽ" γοοέ αίϊίο, ἌΝ τοι, ; εὐϊίοι 

οἴη, ΕΜ. ; ψανιέοί 6586, ᾿ΓῪΝΌ. ; τοὐί - 

οι ὀίαμπιε, (ον. Τεβῦ.; τηγεοργοιιοαῦίο, 

απν. Α λιυιδοθαλν:] 

716 ᾿ιιϑραγεῖ, ΑΟἼΗ. ἀπά 11 {π6 οὐπεν 

γν. δχοδρῦ ὅγ σι, (οπ 5 α οὗ ἐλε). 

“Βε[ἱευΐη} Μ᾽ ἰξμζι!, ΑὙΤῊ. ὡηα 8}1 ὑπ8 

γν. “Ἰ)ἰϑϑοζιυιίεγι 685] Ζὐϊοί, 

ΑΥΤΗ. ἃπά 811] ὑμ6 οὐμεν νυν. βχοβρὺ 

ἍΥΊΟΙ,., ἐθοολεγῖο. 

7. 4. δύίϑλυρ] ΤΠ Ἰάϊοτη οὗ οὐῦ 

Ἰαπσιιδοθ ΒΘΘΠῚΒ ΟἸΪῪ ὕο δα πη οὗ ὕνο 

ὑγϑ 5] 1015, ΟῚ Ὁ] 6. “ἃ ὈΙΒΠ.᾽ ΟΥ̓ “ΘνΘΙῪ 

ὈΊΒΕ. τ᾿ ὑπ ΤΟΥ Π.6ι ἰβ δορίθα ὈΥ ἃ}]} 

ὑπ Υν. (5 εΐηγ, ὅε.] 

ὅ1πη., α8. ἐξ 6 οοηνην ει ἐΠι6 ηυϊηίδίεν" οὗ 

(οὐ, ΤΎΝΡ. ; αὐ εἰἰδρεηαίοιιγ" Γ᾽ φοὰ, 

ΤΟΙ. ; α8 (Ἰοαϑ βίοιυαγείο, ΟῈΝ. : αϑ8 ἐπ 

δίοιυαγὦ ὁ αοα, Αὐτὴ. ἃπα ὑπ6 οὔμεν 

γν. ΝΝού ἤογ6 οὐθλ" εὐΐγι6} 

οί σίυοη ἰο τυΐπο, ΑΟΤΗ., ΟῈΝ., ΒΙΒΗ., 

ἈπΕΜ.; ποί υγηοίοηἐ (ἐμαξ ἐ8 ιμο]ι6 

φοτιοη, ἴο τὐἰζη), ἍΥΊΟτι. ; πὸ ἀγομπίαναο, 

ΤΎΝΡ. ; ποὲ σειν σηΐο ηιοοΐ, αὐγηο, 

Οον., ον. Ταβ6. ((ο), ΟΒ ΑΝ. ({ο). 

Ογεεάψ, ὅτε. (νιογέοιιδ6. ο7 ζοιιί τὐγη- 

ἤγημο, ὝΥ ΤΟΙ, ; σγοαε ο" ἰδ γ6 ἰιιονο, 

ον. (Ὀοῦ]) ; οομοίουιδ ὁ 7. ἰ., ΒΉΕΜ. ; 

σύνογ, ἐο ἤἰ λιν ἐτιονο, ΑὙΤΗ. ἃ μα σϑιηδῖι- 

ἴῃ Ὗν. 

ὃ. (οοαηι655) ὅοὸ ΤΎΝΌ., ον. ΟἘ ΑΝ.» 

ΟΕΝ., ΒΙΒΗ. : φοραί πιθη, ΑΟΤΗ. 

Θοδογηηαιο] ὃο ΤΎΝΡ., Οὐν.: 8οϑο», 

ΑΥΤΗ. πα {Π6 τϑιμδϊηϊηρ Ὗ ν. δχοθρῦ 
ΟΕΝ., ευἴδ6. “Πἰρψλέσοιι5] 

50. 11 νὰν. Θχοδρῦ ΓΑ σπεη, ΜΝ τς 

ΗΒ. 7μδέ: “τσ ὐθουβ᾽ 15 ἀορίοα ὈΥ 

ΑΥὐἸΗ. ἴπ τα Τίμα. ἱ. Ὁ: 2 ΠῚ ΠῚ τὰν 8. 

9. «ἀοὐογαΐηᾳ ἐο, 6.1 ἘΠ] τὶν, 
αὐὸ. ἰο αἰοοἰγῖηπο, Ο6η.; ὐλμοΐ, ἐ8 ἀοο. ἰὼ 

αἰοοέν"., Οον. Τ6580., ΒΙΞΒΗ., ΗΝ. ; ἐλαΐ 

ἐδ υ αοεί»., ὝΝτστ,. : α8 κς ἤαΐξῇ, δϑεν 

ἐατιῆί, ΑΥΤΗ. ; οὁΓ αοοίγγηο, ΤΎῪΝΡΌ., 

(ον., ΟΒΑΝ. “Βοίῃ...«ης] 

5ὺ ΑΥΤΗ, ΒΙΒΗ. : αἶδθο.. απὰ, ΟΠΑΝ., 

ΟῈΝ. ; ὑῃ6. τϑιηδιηῖηρ Ν᾽ Υ. οπὶὺ {6 

Πγθῦ καὶ ἴῃ ἰΠἈ Π5] [ΊοΘη. “βοίμ 

ἰο εαθονγέ ὑμψ με, ζ 6.1] δὲ βοιιηε «ἰοο- 

ἐγ ἴγι6, ὑοίλι ἰο εα]ιογέ, απαὶ ἐο, ὅτο., ΑΎΤΗ. 

Τιοζιι.6] (ὐὐνυΐηοε, ΑΥὙΤΗ. ; 7 ρΊΟΊιο, 

Ἅγτοι.., ΒΗΕΜ.; ὕργουο, ΤΎΝΟ. δηὰ 

Το] ηρ Ὗν. 

1ο. ἔιγζ}}] ΑΥΤΗ., ἀπά 8} νυ. 

Θδχοορὺ ον. Τοβϑῦ. ἂμ ΒῊΗΒΜ., δαά 

ἀπά; ςοαρ. Βονθνον ϑομο]οῦ, “ἠνία, 



(ἨΑΡ. 1. 6---ἰ 5. Ὁ 

ἀἰβοθίνθυβ, ΒΘ ἢν ΤΠ6Υ οὐ {Π6 οἰτοιπτπ βίο ἢ ὙΠῸ86 
τη τα 5 τητιδῦ 6 βύορρϑβα, βθϑίησ' ὕΠ6ὺ ογουθῃτον ὙΠ10]6 
ἢοτιβ68, ὑθϑοῃ]ηρ' ὑπΊηρ5 Ώ1ΟΠ ΠΟΥ 5Ππου]α ποῦ, [ῸΥ {Π6 

ΒΆΚΘ οἵἨἁ Ῥᾶθ6 ϑϑη. Οπθ οἵ ὑπϑιηβθίνθβθ, θυθη ὃ Ῥτορμοὺ 
οἵ ὑμῖν οὐῃ, β8]4, Τη6 Οτθίδηβ αὐὸ δΙναν 1818, 61] 
Ὀθδβίβ, 5] οὐ πὰ] 611165. ΤΉΝ ιύπθϑθ 15 ὑσαθ, ΒῸΣ ψΠΙΟΝ 

58. τϑίαύθ ὑπ θ:} 5ΠΘΡΡΙΥ, [ἢ ΟΥΘΥ ἐῃαὺ ΠΟΥ τηδὺ 6 
Βοη ἃ 1η {Π6 [8 10}; ποὺ οἸνιηρ' ΠΘϑα ἰο “6 νυ 15} [0165 ἀπά 
ΘΟΙηΤη Δ τηθηὐβ οἵ τηθη {Ππιῶὺ ὑπτη ὑπ ΠΊΒ 6  γ 68. ΔΥΤΘΥ ΠΌΤ 
{ῃ6 ὑτυςῃ, 

ἘῸΡ Π6 Ῥατ 811 ὑΠπ|ηρ8 αγθὸ Ῥα16 : θαὺῦ [ῸΓ ποῖα ἐπαὺ 
Δ1 6. ἀ6Π]6 4 δη ἀπ 6] 16 νίηρ ἐΐθγ6 15. πούπηρ Ῥατθ: αὺ 
Ὀοὺδι {π᾿ 61 τοϊπα δηα {Π|611 ΘΟηΒΟΙΘπο6. πᾶγθ θθθη ἀθἢ]64, 

Ρ. 128. Ψαΐν, ἐαϊμεν5] Ἐ5- 

57 

11 

12 

12 

14 

τς 

ΖῸΡ αὐυϊοῖν οαλνι861 ΘἸΤΑΙ ΔΎ], 
50 ΑΥΤΉ., ΟῈΝ.,; ΒΙΒΗ. ; ἑαίζογ5 ὁ να- 

πέρ, ΤΎΝΌ., Οον., ΟΕΑΝ.: σνόψη 8ρε}:- 

678, ΝΥ ΊΟΙ,., ΒΗΕΜ. ; ὑ, ἑαγίογβ, Οον. 

Τεβὺ, “Ναὶπ ὈΔΌΌΙΘυΒ μου] Βᾶνθ 

Ῥ6ΘΠ ΤΠΟΥΘ ἴπ ΘΟΠΡΟΡΙΪΥ τὺ ὑπ6 

ὑγδηβιδύϊομι οἵ τ ΤΊη,. 1, 6, θαὺ ἃ σμδπρ6 

18 ΒΟΔΥΌΘΙΥ ΠΘΟΘΕΒΔΤΥ. 

Ζηιναγα αἰφοθίυο)81] ἸΟΙτ τ, ΤΎΝΡ.; 

Οον., ὅπλν., ΘἘΝ., ΒΙΒΗ., αἰβοοαυθ)8 
οΓ τυγηαᾶοϑ: αοοοῦνογβ, ΔΌΤΗ., ΥΊΟΙΝ,; 

(ον. Τεβῦ. ; βεάιο6)8, ΗΜ. 

11. Θεοίης ἐμον] 116 εὐϊυίοῖιο, ὝΝΤΟΤι.: 

τὐἶιο, ΑὙΤΗ. 814 βἴτη. 811 οἶμον ν. 

Ονονίνου] Ῥορυογί, ΤῪΝΡ., Οὐν,; 

ΟΒαν.; ϑιενογί, ΑΥΤῊ. ἃπα {π6 το- 

τηδλπΐηρ, νυν. Τῦ 5668 ἀθβί 8 Ὁ]8. ἴο 

Ῥύθβοῦνθ {Π6 τηοσθ θχδοῦ ὑγαπβίϑύϊοη οὗ 

οἵτινες, ἁτια {Π6 Β'ΤΏΡΙ6Ὺ ὑγδ 8], οἵ ἀνα- 

τρέπουσιν δἀορίαα Ὀγ ΑΥἹΗ. ἴῃ 2 ΤΊτη, 

1 ΤὉ. Τλον 58]ιοιυία ποῖ] 

Τῆον οτοὔέ ποί, ΑὙΤΉ. ὡπα 81] {π6 ν. 

δχοθρὺ ὕντοι,., {έ ὀἱλμοιιοίϊ, πού. 

ον ἐδ 5αἶο, ὅτο.1 ΓῸΡ Πἰξ ζιι0γ} 68 

βαΐο, ΑὐτΗ., ΟῈΝ.; ΒΙΒῊ, ({μ076); 7001" 

σύαρθ 4} Ζουΐ ὠὐγηηψηρο, ἍΥτοΙ,.; δό- 

οαλιδ6 οΥ ΙΖ ἰυιονο, ΤΥ Ν Ὁ. , ον. (Ὀοὑ}), 
ΟΒαν.; 705 7. 1., ΒΉΕΜ, 

12. Ογοίαη5] ΟὙοἔΐαη8, ΑΟΤΗ. 

δοίη] ὅο ΠΗ ΕΜ.: δίοιυ, ΑΟΤΗ, πὰ 

411 Ὁπ8 τϑιηδὶ πη ὅν. 

70 ωὐἱαΐ 6., ΛΥτοι,.; 7075 ἐΐν6 νυλϊοϊι 6., 

ἜΗΕΜ.: ετὐπεγεΐονε, ΑΟΤΗ. ὡηα ἐπ τα- 

ΤηΔ]ηἶπρ᾽ ἦν. οι 6] 

οϑιυνΐο, ΑΟΤΉ. δηα 411 ὑπ οὐπεν νυ, 

δχοθρύ Ὕντσι,,, δέαηιο. 7. οὐ 61 

ἐμα!}] ΤΠπαΐ, ΑὐΤΉΗ. πα 811 ὑπ οὐδὲν 

γν. : 
14. Ἵπαΐ ἐλ, ἐΠιδηιϑοῖνοδ αὐυαν ΚγΥοΉ}] 

ΘΙΠΉΠΠ] Αγ, αὐλοί, ἐυηη6 ἐδθην “αὐσαν6 

Ζοην, ον. ; ἐμγηγηγο ἤθην αἰυθη6 7700, 

ἍγΊΟστ,. ; απιογήϊηρ ἐπόην 8668 ΚγοΉν, 

ΒΉΗΕΜ.: ἐμαΐ ἐγ. ἤγοην, ΑστΤΉ,, ΤΎΝΌ., 

απν.; ἐμαΐ ἐνῆηο αὐὐσαμο, παν. ΤῈ6 

ὑγϑπβ]αὔϊοιι, οὐγίηο ὑο 0Π86 ΦΌΒθποθ οὗ 

ὑπ6 ΔΡΌ1016, 1Β ποῦ οὐἱὑ]ο}]ν οχϑοῦ (566 

ποῦθβ) ; ἃ ΒΘΟΟΠα ρδυύϊο 16. ΒΟΥΘΥΘΓ, 

85 ἴῃ ον. 1 δρῦ., ΒΙΒΉ,, ἐμ) Ή 7) ΟΉυ, 

δια ὙΥΊΟΙ., ΠΉΗΕΜ. (8688 ΔΡΟΥΘ), 15. ΠΘΥΘ 

80 Δ κυγαγα, ὑπαῦ ἴῃ {Ππ|5 ῬδυΌΟΙα]8ν 

Θ8.38 78 ΤηΔΥ ῬΘΡΠΔΡ5 ΔοΟ αΪΘ506 ἴῃ ὅΠ6 

1Βο0η. Οὗ 0Π6 το]αὔϊνϑ. "1 ποῦ Ὀ6 

ΔΩ ὑγαῖῃ πὶ ὑπ6 ἀπουπημίϊου Ῥαύνγθθῃ 

ἐμεῦ ἃμά “1 ομ᾿ Δα θα ἴο ἴῃ ὑμ6 

πούθϑ ογὺ ἢ. 1. 45 (Τγαπϑῖ.), ὕπ6 β0}- 

ϑυϊψαύίοη. οὗ ἦσο, ἐ(ΘομγΡ.) ἴον “ὑμαὐ’ 

15. ἔν ἵἴσοτ 8. 1πῦ ὁτονθιηθηῦ. 

15. «δον (018}1 ζγηίο (018), Αὐτη. 

δ 81 ὑπ6 οὐμὸν Ὗν. (ίο [018], ὙΥΊΟΙι., 

ἜΗΕΜ. ; υπίο.. ο, Οονγ.). ΤΕΥ 
18] 80 Ὅον.: 6, Αὔτη. δῃᾶ {Π6 σϑ- 

δ) 
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ΤΊΠΘΥ Ῥγοΐθθβ ὑπαὺ ὑπο Καὸν Οοά ; Ὀαὺ 1ῃ {Π|Η610 ΤΟΥΚΒ 
ὑπο ὺ ἀθην ἤήηι, Ὀθιπρ Δθου 016, δ ἀἸβοθαϊθηΐ, ἃπα 
τπιηῦο ΘΥΘΥΥ ΘΌΟα ΤΟΥ Κ ΤΘΡΙΌ ἴα. 

Βαυὺ ἐο Τῆοῦ βρθαὶς ὑπὸ ὑπίηρβ ὙΠΟ Ὀθοοῖηθ {Π 6 
βου] ἀοοίτ]η6 : ὑπῶὺ ὑπΠ6 ἀσθα τθὴ ὍΘ ΒΟΌΘΙ, ΡΊΘΥ͂Θ, (185- 

οὐθϑὺ, βουπα 1 (810, 1ῃ ἰογθ, ἴῃ ρϑύϊθποθ Τὴ ἄρϑα 
ὙΟΙΉΘΉ ΠΠ|ΚΘ 156, ὑπϑῦ 1ῃ ἀθτηθδηουῦ ὑΠΠ6 Ὺ ὈΘβθθιη ΠΟ] 1688, 

ποῦ ὀοθίης 5 ουθυβ, ποὺ Θηβίανθα ἰο το 116, ὑθϑ Π6 18 

οἵ ροοα {πῖηρ8 ; ὑπῶὺ {ΠΠ6Ὺ ΤηδῪ Β0]100] {Π6 γοῦηρ' ὙνΟΤΏ ΘΠ 
ἴο 6 Ἰονιηρ' ὕο {π61} Πυιβθϑπα 5, ἰονιπρ' ὅο ὑπ 61: ΟΠ] Τ ΘΗ, 
ΒΟ ΘΤ ἸΏ] η6686, οΠδδῦθ, ὑυΟυΚοὺΒ αὖ ΠΟΙηΘ, σοοί, Βα τα ὑ01Πρ’ 

τηδίηἷηρ Ὗ γ. «Βοί!ι... απ} 

5ο Ὅον., ἈΠΕ. : απα...απα, ὝΥΊστ,. ; 

ἐνεῃι... απο, ΑΟἼΉ. ἃπα [Π6 γϑιη 1’ 

γν. οχοορὺ ον. Τεϑὺ. συ ῖο. οτηῖὑ5 

ὑπ6 Βυβὺ καί. Τηοῖν 

ὁοἸδοὶοη. 06] ΑΥΤΉ. δηα 411 ιν. οτοῖῦ 

ἐπιοῖγ, Ὀὰὺ ὑπ 6 οἴδιιβθ ἴ5 ὑσωπδὶαὐθα α1|- 

ἔεγθηῦν ὈγΥ ΤΎΝΡ., θιδν ἐδ ὑ6} 

γυμηαῖοβ απο οογϑοΐθηοοβ ὁ ἐδόθη, διὰ 

ΟΒΑΝ,., ΒΙΒΉ., θμόην ἐδ6 τυγηαία απὸ 

Θοηϑοϊΐοηοθ οΓ ἐΐοηυ. ΤΠ ανο ὑοοη] 

15, ΑὐτΗ., Οον,, Ομαν., ΒΙΒΗ.; ὅ6, 

ὙΛΊΟΙ,. ; αὐῈ, ΤΎΝΤΟ. Πα τϑυηδὶ ηἴηρ᾽ ν. 

16. Τ)οῖ»" ευογ1:5] ὅο ἘΠΕ Μ.: τὐογ 1:8, 

ΑΥΤἸΗ., ΘΈΝ., ΒΙΒΗ.; αδαῖ5, ὝΥΊσΙ,. ; 

ἐλ ἀφίε8, ΤΎΝΡ., ον. (Ὀο0}), ΟἘΑΝ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ 17. τ. 220 λοι 8ρ6α}] 80 

ἜΗΕΜ. : ἐλοιν...8., Ὕ ΤΟΙ, ; δροαΐ; ἐΐουι, 

ΑΥΤἸΗ. πα 81] οὔμεν νυν. 

ΤῊ βου] ϑοιιια, Αὐτη., ΠΉΗΕΜ.; λοῖ- 

διύηυ (π0 ἃγύ.), ὙΝΊΟΙ,. δα τϑτηδ ηἷηρ ν. 

2. 7 ιδογοθε] ὃο ΤΎΝΡ., Οον., ΕΑΝ. 

ΘπΝ. : ἐσηυρογαίο, ΑΥΤΗ. ; ργιαοηί, 

Ὑντοτ,.; τὐγ86, ον. Τεβῦ., ΠΉΒΜ.; 8οῦο}, 

ΒΙΒΗ.; οἰνίηρ' εσαξοἠγης ἴον νηφαλίους. 

ΤΠῊΘ. ἀ8ι8] ὑγδηβίαὐϊοπ ὁ Βοβρουτηϊ "θ᾽ 

σου] ρουπαρ5 ποτθ ὑβηα ἴο ᾿πΠΡῚῪ ἃ 

Τιτοϊδαύϊοη οὗ ὑπΠ86 Ῥυθοβθάϊηρ νηφαλίους 
ἴο “ΒΟ ΘΓ ἴπ ὕΠπθ ῬΥΪΠΊΔΓΥ 56 156, νυ ΠΟ 

ὑμ8 Ῥγθβθηῦ οοηῃὐοχὺ 4068 ποῦ ββϑῖὴ ἰο 

ἸΏγΟΙΪν ; Οοηγαϑέ τ ΤῚΠ,. 111, 2, Δ Πα 5668 

ποῦύθϑ ὁη ὑπαῦ Ῥαβϑθαρ6, Πουο] 

50 ἃ}} νυ. θχοθρὺ Αὐτη.; ολμαγίῳ ; 5868 

ποίθϑ οὐ τ 7ἴην. 1. 5 (Τγαηβί.). 

3. Τλαΐ η ἀθηνεαποιιν", ὅ5.71 Τῆαΐ 

ὑπθυ δ ἔπ δοἠαυϊοι" 8 δοοοηιοίϊ, ἢ οϊὲ- 

γ685, ΑΥΤΗ. 8ἃπά 811ὼ. ΟἿΝ., ΒΙΒΗ. 

(ἔχ διυιοΐιθ δε}..}:; ὧγν λοῖῃ ᾿αῤίίο, ὝΝτοι,.; 

ἐμαΐ ἐμόν δ ὅπ 8006 γαμηιοιέ α8 ὁ6- 

σοηυηιοί, ᾿.., ΤΎΝΌ., ΟΒΑΝ.; ἐμωΐ ἐβον 

ϑἤοιυα ἐδιοην δοίνο5 αδ ἐξέ δεοοηυηχεί, ἢ.., 

Οον.; ἐλαΐ ἐμον ὑ86 ᾿μοίψ αρρανγοϊί, ον. 

Τοϑῦ. ; ὧν ἀοίψ αἰξΐγο, ἘΒῈΜ. 

Νοί δοίη] ὃο ον. Τϑβϑῦ., ΟΕΑΝ. : ποΐ, 

ΑὐἹΗ. Θίαπαάθνογ85) (ὃο 

ΑΥΤΗ. ἴῃ τ Τῆτη, 1]. 11 δαοθέξο)5 (07' 

ϑογίηο ζαΐδ6α δία οὐχ οἶΐιθ1" ὨιΘΉ), 

Ὑγτσῖ,.; ἐξ ϑροαΐογ8, ΒΉΒΜ.; ζαΐδ6 αο- 

Οτιϑεγ8, ΑΟἿΤΗ. δη4 τϑυηδίηΐπρ' Ὗ γ. 

ηδίανοα!}] ϑογψηγε, ΤΟΙ, ; φύσει, 

ΑΥΤΗ. 8η4 {Π οὔπου νυ. 

4. ϑοποοί  Τρασ. τ ἐο ὧδ 8οῦεν, 

ΑΥΤΗ.; ἐδοΐο »ηιάφηοο, ὝΝΊΟΤ,, ; ἡναΐο 

«οὐϑοδγθηνμαοα, ΤῪΝΡΌ., ΟΕΑΝ., ΒΙΒΉ.:; 

ΘΉ ΓΟ Ήν6...(0. ὃ6 5οδο)᾽" ηυγηαθα, ον. ; 

ἐηδίγιιοί...«(0 6 8οῦγδ ηυϊπαϊοεί, Θπκ. ; 

ἐοαοὶν.. συϊϑοίοηυ, ἌΗΕΜ. Το 

δ ἰουΐη, 6.1 Το ἴουθ ἐλιοἶν" Πιιιϑδαγι9, 

ἐο ἰουά {ον} οὐυλίγη, ΑσἼῊ. πα βῖμη. 

ὑπ86 οὐπθν ν. ΟἸδηρδ τηδάβ ἴο ῥγβϑ- 

ΒΘΡΥΘ ὕΠ6 ΒΘ] 6 Π06 οὗ Δαἀ]δούϊναβ. 

5. ϑοβεγ-ηγθ 6] ΤῸ Β6 αἰδονοοί, 

ΑΥΤἸΗ., ΤΎΝΘ., ον., ΟΒΑΝ., ΒΙΞΗ. ; 

ἐδιοὶ ργιαοηΐί, ὙΥτΟτι.; ἐο ὅ6 εὐγ86, Οον. 

Τοβύ., ῬΉΕΜ. (ὁπ. ἕο δε); ὑμαὺ ὑπὶ 8 

αἰἰδογοίο, ΟΕΝ. 

Τγονο}8. αὐ ἤιε] ἢ όορογ8. αὐ Ποηῖο, 
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ὑμποιηβοῖνοθ ὅο ὑπο οὐχ Πυιβρθαμάβ, ὑπαῦ ὑπ νοτὰ οἵ Οοά 

ΡῈ ποὺ Ὀ]δβρμθιηθα, 
ΤῊ γοῦηρῈ " ΠΊΘῊ ΠΠ]ςΘυσθ8 θχποῦῦ ἴο θ6 ΒοὈθυι "64. 6 

Τὴ 811 τϑϑρθοίβ. Βῃθ ιηρ' ὉΠ γ 561 ἃ ραύοιῃ οἵ σροοα ὑγουτ5; 7 
ἴχὼ ὑῃν ἀοοίτ!ηθ ϑἠθιυϊηγ Ὁποου Γι ρύμποϑϑ, ργαυιῦν, δοιὰ ὃ 
ἀἸβοοῦσβα ὑπαὺ οαππηοὺ θ6 οομαθιηηθά, ὑπωὺ πο ὑπαὺ 15 οἵ {Π6 

ΘΟΠΌΓΕΡΥ Ῥδῦῦ ΤηΔῪ 6. ΔΒ δΙη66,, Παν!ηρ᾽ ΠΟ 61] {π]πηρ᾽ ἴο 

ΒΔΥ Οἵ τι|5. Μοῦ Ὀομ-βουνϑηὺβ ὕο Βα τ1ὺ {ΠΘτηβθῖνοβ ἴο 9 

{Π61Ὁ ΟὟ Πηδδύθυβ, 1η 811 ὑπ]ηρῈ ἴο 6 Ὑ611 Ῥ]θδβιηρ' ἕο 

ἐϊιθην, τοῦ δ! ηβα τη, ποὺ Ῥα ]οΙπΙηρ, Ὀαὺ Βῃθιηρ Του τὸ 
81] σοοα ΠαοΠὺγ ; ὑπαὺ ὑπ 6 Ὺ τᾶν δου {Ππ|6 ἀοοίτ]η6 οἵ οὔτ 

ϑανιοῦ οὐ 1η 81] ὑΠ1ΠΡ5. 
ΒῸΣ {πὸ στᾶοθ οἵ οὐ Παὺ ἀρρθατθά ὈυηρΊηρ' βαϊνα- ΤΙ 

ὑ]οη ἴο 81] τηθη, (ἸΒΟΙΡ] 11 Πρ τι8 ὕο ὑπ6 ᾿πὐθηῦ ὑπαῦ ΠϑνΙηρ 12 

ΑΥΤΗ. Δεδηυϊεέζη ἐΠιοηι- 

8οἴν68] (ὃο ΑΥΤΗ. ἴῃ ΕΡΗ, ν. 21) Οδε- 

αϊοηί, ΑΥΤΗ. δηα ἃ1}1} Ὗν. 

Ὕγτοι,., Ο6ἘΝ.,; ΕΜ. διυιγοί. 

6. Τμε6 ψοι6}} Ὑουηγ, ΑΥΤΗ. 

ΘΠ ἃ 21] νυν. δὀχοθρῦ ον. (θοῦ), ἐμ 

ψοηε. 

ἡ. 11 αἷΐ γοδρεοί8}] 1}π| αἰΐ ἐϊίτρ8, 

ΑὐἼἸῊ. δηὰ {πθ οὔ νυν, θχοθρὺ 

ΤΎΝΡ., ον. (ὑμύγγε), ΟῈΝ., αδουο αἰἐ 

ἐδ η68, Τὴν αοοίνἴπ6] 

ΘΙΠΆΠ] Αγ, μὲ αἰοοἶν.. ΟΝΑΝ,, ΘΙΒΗ.: 

«ἰοοίνἶηο, ΑΥἼἿΉ., ΒΗΕΜ.; ἐεολγηρε, 

Ἅγιοι, ; ζοαγη τε, ον. Ταβῦ. 

αγαυϊέψ} ΑὐἸΉ. δ ἀ5. ᾿βιηοονέη. 

8. «ΖὨέδοοιι)56] ϑροθοίι, ΑὐΤῊΉ.; 8}} 

π86 οὐμον Ὗν., τοῦ. Α ἰτϑμβαύϊομ 

Βῃοι]α θ6 ὁμοβθη ν μ1ο ἢ. νν1}} ποὺ ᾿ταϊὺ 

λόγον ἴο0 Τητι0}} ἕο “Βρθθομ᾿ ἴπ ρῥτῖναῦθ 

118: 586 πούβϑ. 175] ἦ οι, 

ΑΥΤἹΗ. 

9. -Βομπά:δογυαηί5] Α5 ἴπ ΕΡἢ. νἱ. 

5: δογυαηΐδ, ΑΟΤΗ. πα 411 Ὁπ86. οὔθ: 

γν. ϑΘειϑηνὶέ ἐ]ιθηιδοῖν65] 

ΑΒ ἴῃ ψϑῦ. 5: 6 οὐοαϊοπέ, ΑὙΤἸΗ. 

7η αἷὶ ἐπίηρα, ο.1 Απα ἐο γίεαβο ὕμθυα 

αὐοἶἑ ἐπι αἰΐ ἐίηγβ, Αστη., πα, ομτὑὑϊπρ᾽ 

ηυοῖϊ, ον. εβῦ. (οι. απα), ΟΒΑΝ., 

ἘΝ. (οτη. 0), ΒΙΒΗ.; ἔμ αἰ ἐἰυϊηὶδ 

δχοθρῦ 

Ῥίοβυηο, ὟΝ τοῖι., ΠΗΕΜ,; απ ἰο ρῥίθα86 

ἦν αἰ ἐΐψησοδ, ΤΎΝΡ., Οὐν. (οτα. 

απ). 

Οαἰπδαμίη 1 ϑο ὝΥ οι, (αρθη8.), ΗΠΕΜ., 

δ Αὐτη. Μαρρ.: απδιυολίη ἀραΐηι, 

ΑσΤΗ. δηα {π6 οὔπον νυ. 

το. ϑἡλεαιυίηρ 7ον 1.1] ΤΠ αὶ ἐἤιογ 87ιθιυθ, 

ΤΎΝΡ., ΟΚΑΝ., ΟἿΝ. ; ἐο δἤοιυθ, Οὐν.; 

ϑ]ιοιυίη, ΑΟἼΤΗ. δα τϑπιδϊηΐηρ ν. 

Ου" ϑαυίΐοιυ" (΄οα] δο ΤΎΝΡ., ΒΉΒΜ.: 

αοα οὐ" δαυίοιιν", ΑΟΤΉΗ. ἃπα τϑιηδῃ- 

ἵπρ γν. 

11. Βρϊηρίη ἐΤΙα νη είϊι, ΑΟΤΗ. 

ϑαῖν. ἐο αἷΐ πιοη δο ΑὐἼῊ. Μανρ., πὰ 

(υυΐο) ΤΎΝ., ον., ΒΑ Ν., 6ἘΝ.; 8Π4 

0π6 ΒΌ 16. ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ 18. ῬΓΘΒΟΡυΘα ὈΥ͂ 

ῬΙΒΗ.: λαΐδ αρρ. ἰο αἰζηνοη, Αὐτη. ΤῊΘ 

ΠΟ ὐ Ἰπνουβίοη οὐ οἰθαβοβ ἴῃ ὑπ6 ὑθχῦ 

15 τη 8 ὈΟῸ᾿ ὕο ΡΥ βου ὕΠ8 ΘΟ ΠΘΧΊΟΙ. 

οἵ σωτήριος νιν πᾶσιν ἀνθρ., δια 4180 

ὕο Ιθανθ ἐπεφάνη ἃ 5 τῆι ἢ} 88 ῬΟΒΒ1016 

ἴπ ὕπ6 φγοιηϊηθηῦ ροβιθϊομ. 1ὖὺ ΟΟΟΙΡΙΘ5 

ἴῃ ὑ1|86 ΟἹ ΟἽ ΠΔ]. 

12. 7) ϑοἰρίηϊη] Τοαο]ιΐη, ΑὐΤΗ.; 

Ὑγτοι,, ον. Τοβὺ., ΒΙΒΉ.; απο ἱοαολ.- 

οἱ, ΤΎΝΡ., ον., ΟἜΛΝ., ΟῈΝ. ; ἴη- 

ϑὐγμοέΐιν, Ηπαμ, “ΤΠ ϑδομίηρ' ὈΥ ἀ18ο]- 

ῬΠΠΘ᾽ νου] Ρ6 ῬΘΥΠΔΡΒ ἃ ἸΠΟΥ͂Θ. ΘΆΒΥ 

ὑταπϑ]αὐϊομ (οοπρ. τ Τίμα, 1. 20); ὑμ6 
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ἀθηιθα πΠΡΌΘ]]Π8 85. 8 πη ον ᾿δὲ5  5Ππου]α Πἴνθ 
ΒΟΌΘΥΪΥ, το ὐθοῦβίγ, 8π 4 φΌα]γ, ἴῃ Π6 φγθβοηῦ σου] ; 

14 Ἰοοκίηρ [Ὁ {πΠ6 Ὀ]Θβθθα ἤορθ δα δρρθδιϊηρ' οὗ {Ππ6 ϑἹΟΥΥ 
14 οἵ οὖν ογθαὺ Οοα δηα ϑδνιουν ἐ6ϑι5 ΟΠ γδῦ; 0 σᾶνγθ 

ἩΠΜΒΈΠ,Ε ΤῸΣ πι5, ὑπαῦ Ηδ τηϊρηὐ Ὑϑηβοτὴ τι5 ΤΠΤΌΤη 8}} 1η1- 

ααϊύγ, ἃπα Ῥατγν ἴο ἩΠμη861} ἃ ῬΘΟΌ]Ιδ ῬΘΟΡΙΘ, σθαίοιϑ οἵ 

15 βο0α ψοῦςθ. ΤῊ 686 ὑπ]Π 98 ΒΡρΘ δ, απ Θχ ποτ, ἃ πα ΤΡ ονΘ 

γγ10}} 811 δα ποῦιῦγ. [μοὺ πὸ τηϑη ἀθ5Ρ156 ὑπ 66. 
ΠΠ|: Ῥαὺ ὑπθῖὴ 10 τὴϊ]η 1 ἤο βαρτηῦ ἐπϑιηβοίνοθ ὑὸ Τ]618, 

ἴο ΦαὐΠου 165: ἴο 6 οὐὈθαϊθηῦ, ἤο ὍΘ ΥὙΘΘΟΥ͂ 0 ΘΥΘΙΥ͂ 
2. 9ΌΟΟ ὙΟΙΚ, ὕο 5ρ6δῖς 601} οἵ πὸ τηϑῃ, ὅο Ὅ6. ϑύθῖθθ ὅο 60ῃ- 

ἰθηύιοη, [οὐ θθαγιηρ, Βηθνιηρ Του ἢ 811] τηθθίςπθθθ ἀπο 

ΨΘΥΡ ΠΟΥΤΘΥΕΡ 18. ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΠΥ τιβϑα 8Ὁ- 

ΒΟ] αὔθ 1 (88 ΠΕΥΘ) ὈΥ Βοιηδ οἵ οἵσ' Οἱ 6ὺ 

ὙΥΓΙύΘΥ5, 6.0. ΘΠ ΒΡΘατα πα ΜΠ οη. 

700 ἐλι6 ὑγυξογιί, το. Τ παΐ ἀοηγίη, Αὐτη., 

Οον. Τοβύ., ΒΙΒΗ., ΒΉΗΕΝ.; ἐλπαί...7ογ- 

ϑαΐγηρε, ἍΥ τοι, ; ἐδαΐ εὐὸ δλυια ἀοην6... 

πα, ΤΎΝΌ., ον., ΟΒΑΝ., ΘΟΕΝ. 

716 Ῥγεβοη1} 17υϊ8. ργοδοιί, ΑὐΤῊ. δπὰ 

ὕμ6 οἴμοι Ὗν. δχοθρὺ δγτοι., ον. 

(Ὀοῦ8), ῬΗ ΕΜ. , ἐλ, 

13. 7.6 ὀίο5864}] ὅο ὕνισι., ον. 

Ταβῦ., ΟΕΝ., ΒΉΕΜ.: ἐλαΐ δι ο5βού, 

ΑΥἿΗ. «πα {Π6 τοδὶ ηηρ Ὗ ν. 

Αρρεαγίηῳ οὗ, ὅ5.1 ὅο ον., Οπαν. 

ΘἘΝ.; ΒΙΒΗ. ; ἐλ ὁοηιψηο ο7 {ἴι6 φίογίο, 

Ἅυτοι., Οον. Τοϑύ. ; αὐιιοηέ ὁ {ἢ οί., 

ΒΉΗΒΜ.: ἐλ σίογίοιιδ αρρεαγίηρ, ΑὐπΉΗ., 

ΤΎΝΡ. (οτῃ, ἐλ). Τὸ 15 πούϊοθδ]θ ὑπὸὺ 

ΟἿΥ ΟἸάοΥ Ὗν. (ἀχοθρὺ ΤΎΝΡ.) μῶνϑ 41} 

ΔΥΟΙἀθα ἃ ἀουθὑὉ] ἰηὐευρτθίδθϊοη οἵ 

08Π8 ρ6η., ἰηΐο ψ μοῦ ϑνθη ϑοοιιγαύθ 

ΒΟΠΟΪΑΙΒ. Π|τὸ ασθθη (Ογαηνην. Ρ. 215) 

μᾶνθ Δ]Π]Ονγθ ὑμθιηβαῖνεθ ἰο 6 Ρ6- 

ὑγαγϑα. Ουν] Τλε, ΑὐΤτη. 

«πα 411 νυ, θχοθρὺ ΥΊΟΙ,. ὑγῃῖ ἢ οτηἱὑ5 

10, Απα βαυΐοι»} Δ πὰ 

Ὁ ., ΔἼΠΗ., ΤΟΙ, ον. Π|6βῖί:, 

ΒΙΒΗ., ΒΗΕΜ.; απῷ οΥ οινγο 5., ΓΎΝΡ., 

ον, (θὰῦ πὸ ργθοβαϊηρ δοπ ΗΔ), 

ΟΒΑΝ., ΟῈΝ, 

14, Μαγίδοη}] ἤοάοοηι, ΑὐΤῊ. πὰ 

086 οὔθ ν. βχοθρὺ ΥΊΟΙ,., ἀργεῖν δ 6. 

15. «ΖΠοργουο] Πἰρδιο, ΑὐΤἸΉΗ. ἃπᾶ 

811 γν, δχοθρύ ὙΝΊΟΙ,., αὐϑι (01) ῬΥΟ1Ε). 

ΟἬΔΑΡΙΒΕ 1771, τ, ϑιιδηυΐέ ἐΠιδηνϑοί 68] 

ϑο ΤΎΝΡ., ον., ΟΒΑΝ.: δε. οὐοαϊοηΐο, 

ον. Τοβῦ.; δ6 ϑιι7)οοί, ΑὙἼἿΗ. δηα το- 

τη  πῖπρ ν. Τὸ γιιί6γ.8, ο 

αὐιέ]ι..1 Το Ργύποϊραϊεεο5 ᾿απα Ροιυο15, 

ΑΥἸΗ., ΘἘΝ. ({μ6 .Ρ7.}; ἐο ρυψηοθβ ὦ 

Ῥοινθγ8, ἌΥτοι,., ον, Τδβὺ. (υμίο) ; ἴο 

γιἴ6 απο Ῥοιυον, 'ΤΎΝΌ., ΟΒΑΝ., ΒΙΒΗ., 

νηΐίο ῬΥψηθο8 αι ἰο ἐΐι6 ἤψον ατιοίογξο, 

Οον.; ἐο ηγίηοοβ απο οίοδίαίοβ, ἘΗΕΜ. 

ΤῊ 6 ΟΟΘΟΔΒΙΟΠΕ] τι58. οὗ {Π6 ὕθυτα " ρυΐη- 

ΟἸρΡΑ δ 65᾽ ἴθ ΑΥἸΉ. ἢ} Γοΐθγθποθ ἴο 

ΟἸΘΙΒ ΟΥ̓ ΔΏΡΘΙΒ. ταϑῖτα5 ἃ σἤϑηρ8 46- 

ΒΓ 16. .86 οὐοαϊεγυε] 

5ο ΟἿΝ.: οὐδῃ ηιαρίδίγαΐθ58, ΑΥΤΗ., 
ῬΙΞΗ. 

2. Αὐογδε ἰο ὁογίογέϊοη.) ΓΝὸ δναιοί- 

678, ΑΥΤΗ,; πού ζὐϊγίοιι8 (01) 7ἶ ὁ 

οἠμαάμηο), Ὕντοτ. ; το Κυφλέον5, ΤΎΝΌ., 

ΟΚΑΝ., ΟἿΝ., ΒΙΒΗ.; η0 ϑέγγι6γ8, ον. 

(θοῦ) ; ποέ...{ἰἰψίοιι5, ἘΝΗΕΜ. 

Μονδοαγη] Ῥοαὖῦ σονυίϊο, Αὐτη., ΟΒΑΝ., 

ῬΙΒΗ. ; διιύ ἐδημρογαιηξ (01) ραοίοηϊ), 

Λγτοτ,; ὀιυύ 80716, ΤΎ Ρ., Οὐν. (Πο 1), 

ΘἘΝ. Δλοιυΐηρ Κογ}.] 

ΑΒ ἴὴ 1 ΤΊπ. 1, τό, 8]. : ϑἠθιυνη, 

ΑὙΤΗ. δηὰ 81] γν, 



ΘΗ ΑΡ. ἢ 1 1Π|- 8. 

411 τπθη. ΕῸΣ γα ΜΕΠΕ ΟΠΟ6 ΟἸΥΒΘΙν 5. αἰδο [Ὁ0]15}), 415- 

οὐϑαϊθηῦ, ροϊηρ ΔΒΌΓΑΥ, ΒΟΥ Ιηρ αἰγθιΒ ᾿πδύβ δη ἃ ρ]θα- 
ΒΌΓΤΘΒ, ΠνῚ Πρ 1Π ΤΉΔ|166 ἃ Πα ΘΗΥΥ͂, ἰιδύοία!, Παὐ!ηθ᾽ ΟηΘ 

Θποίπου. Βευὺ θη ὑπ6 Κιμάποαβ δηα {Π6 ἴον ἐοναῖὰ 

τῆϑη οὗ οὐ ϑανίουν Οοα Δρρβαιϑά, ποὺ ὈΥ ψουκϑ οἵ τὶσθΐο- 
ΟΌΒΠΘΕΒ ΏΙΟ. Ὑ8Ὸ 614, θαὺ αἰθογ ἨΙΒ τηθτου ΗΘ βανϑα 8, 

ὉΥ {πΠ6 Ἰανοὺ οὗ τϑρϑηθσδύιοη 86 το πθντηρ' οἵ ὑπΠ6 ΠΟΙΥῪ 
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σι "Ὁ 

ΟἸοβῦ; σψμῖοῖ Ἠδ ρουτθα “οαῦ ἀροη 15 ΤΟ] ὑμτοιρῃ 6 
Φοθ5. ΟΠ τιϑὺ οὐσ ϑανίουι; ὑπαὺ Ὀδῖπρ 15 1Π6α Ὀγ ΗΒ 

ϑΎδοθ, 76 5Που ἃ ῬΘΟΟΠΊ8 ΠΘΙΤ5 οἵ δὔθυπαὶ 11{86, ϑοοοι1ηρ᾽ 

ἴο ΠΟΡΘ. 
ΒΔΙ Πα] ἐβ {πῸ βαυτηρ, πα ἃροσῦ {Ππ686 ὑΠ1π95 1 (6511 6 

ὑπᾶῦ ὑΐοιι τηϑ 6 ἀϑβθυθγδύιομ, ἰο ὑπ6 τηὐθηὺ ὑπαῦ ὉΠ 6 Ὺ ἡ Β10 ἢ 

2. Τογ6 ΟἸ6 Οτιγδοῖυο8 αἰἶ80] Οιι2"- ἡηΐο, ὟΝ τσι,.; λα, ροιυινγοῖ, ον, ὑροιι, 

δεῖυο8 αἶϑο τ0676 8δοηιοίϊηνο5, ΑΟΤΗ.; δηὰ 

80, 85 ἴο {π6 Ροβιύϊοη οὔ ποτε ἴῃ ὑγ85- 

Ἰαύϊοη, 81} ν. Οοἴης 

αϑδέγαμ} δο ον. Τϑϑῦ.: 6} » 6, ὙΥΊΟΙ,., 

ἜΗΕΜ.; ὧν ΘγΎοι6, Οον.; αἰοοοϊυοα, 

ΑΥἸΗ. ἃπα τϑυηδπίηρ ἦν. 

“Παϊΐη.}}] ὅο. 811 γν. δχοθρῦ ΑὐΤ1η., 
ΟἘΝ.; ἃπα λαΐΐηῃ. 

4. Ἰγλθη] ὅὃο Οονυ. Ταεβύ., ΘἘΝ., 

ῬΉΗΒΜ. : α7ίέεν" ἱμαΐ, ΑὐΤῊ. ἃπα τϑιπδίη- 

ἴηρ Ὗν. δχοθρύὺ ΥΊΟΙ,. Ψν 1Ο} οτηἹύβ 1. 

716 ἴουο ἐοιυαγαί να, ὅτα.1 δο, ἃ8. ὕὅο 

οΥάθσ, ΒΉΕΜ. : ἔουε οὐ (ΤΛοὰ οὐ" ϑαυϊοιιγ" 

ἐοισαν αὶ πιαη, ΑΟἿἸΗ., ΟἜΝ. 

Οὐ" ϑωυΐίοιν' οα] ὃ. Ὁπ6 οὔμον νυ. 

δχοθορῦ ΑΥἸΉ., Ὕτοι., ον., ΟἿΝ.; 

(Ἰοώ οὐ ϑιαυϊοιι)". 

5. «7)ι14] ὅο ὙΥισι., ΒΗΕΜ., πᾶ 

Β5πη. ΤΎΝ.., Οον., ΟΒΑΝ., εὐγοιιῆ]έ: 

μανθ ἄοπο, ΑὐἸῈ., ον. Ταῦ. ; λαώ 

ἄτοπα, ΟΕΝ. Α7|ο»}]} 

50 γισι,., ὕον.: οὗ, ΤΎΝΤΡ. ; αὐςογαη 

ἔο, ΑΥΤΗ. δπα τϑυηδϊηϊηρ νυ. 

1Πανθ}} ϑο ΒΉΗΕΜ.: τὐαϑηΐηγ, ΑΥΤΗ., 

ΟἜΝ.: εὐαϑοϊψησα (ογ" δαρέμψηιν), ἍΝ τοι, ; 

7οιμυίαγηο, 'ΓΎΝΡΌ. δπα γυϑιηδιηΐηρ νυ. 

ΤΠ οοτητηδ δίίου. παλινγεν. οἵ ΑΥΤΗ., 

ΤΥΎΥΝΡ., ον., παν. ΟΝ. 15 ποῦ ουπα 

ἴῃ Ὑ,τοι,.., ον. Τοθῦ., ΒΙΒΗ., ΒΗΕΜ, 

6. Ῥοιωφῶ οὐ τὐροη}}] ϑοϊθα οὐέο 

ον. Ταβῦ., ΒΉΗΞΜ. (οτη. 7071); δλεὰ 

οτ, ΑΟΤΗ. δηα {88 οὐμοῦ νυν. 

Μιομ] 8ὃο ΒΙΒΗ., Αὐτῖ΄. Μαγρ.: 

ϊογυἐθιιοιιδῖψ, ὝΥτοτ,. ; ρίοπέμζυϊίν, Οον. 

Τοϑῦ. ; αιωνάαηίίζγ, ΑΥΤἸῊ. ἃπα τϑ- 

ταδὶ πο Ἦν. 

7. «Βεοοηιο] Με ηιαᾶο, ΑΥΤΗ. 

“Ποῖν5 ο, 5.1 8ὃο ΤΎΝΡ. (ἐλογοινο ἢ,.), 

Οον., ον. Τδϑῦ. (εινογ αϑέψηθ) : ἢιεἷ}8 

αὐοοογαζηρ ἐο ἐδ 6 ἤορο οΓ εἰ. ἰ., ΑΟΤΗ.; 

Οκαν., ΟἘΝ., ΒΙΒΗ.; 6},}68. α7ιδν" ἢορ6 

97 οιοναϑέψηο ἴ., ὝτοΙ,. ; ἢοὔλ68. αὐ0. 

ο ᾿0}6 οἵ {{{6 σιιογῖ., ἙΝΗΕΜ. 

8. 7 αὐ ἐδ ἐλ6 δωγίη] ΤῊΙΒ. 15 

α 7αϊλζμς βαχίν, Αὐτη., ΒΙΒΗ.; ἃ 

ὑγοιῦθ ιὐογαο, ΔΤΟΙ,. ; ἐδιὶθ 8 ὦ ἔγῖι6 

δαγίηγο, ΤΎΝΙΗ., ον. (θοῦ), ΟΒΑΝ., 

6πν. (Οον. Ταοβϑὺ. δα ἀβ, ἐδ ἐδ α Καμψί- 

Ζι1 ἀὐον το) ; ἐέ ἰδ α 7. ϑαψίηγ, ἌΉ ΒΜ. 

Αὐοιυι ἐ}ι656] ΟΥ̓ {ι., ὙΥ τοτ,. ἃπα 411 {Π8 

οὐμον νυ. δχοθρὺ Αὐτὴο., ΟἜΝ., ἐλι686. 

7)ε5}09ὴ ἸἩγοίαο, ΤΎΝΩ., ον. (Ὀου): 

εὐἰϊί, ΑὐἼῊΉ. πα τιμαὶ πίη ὟΥ, 

Μαϊο αϑϑουογαΐξίογ)ὴ Α ζγην, οοηϑδίαημεϊῳ, 

ΑΥΤΉ. ; ΘΟΉ  ελ.6 οἰἤιογ" ἩγοΊυ, Ἴγιοι. ; 

ὁογίῆε, ΤΎΝΡ., ΟΚΑΝ.; 8ϑρθαΐο 6α᾽- 

μεδίϊμ, Οον.; ϑέγοη σέο, ἐλόηυ, Οὐον. 

Τοβύ. ; αὔένηιο, ΟἜΝ.; οοη ἤγηιο, ῬΊΒΗ, ; 

απιουιοῆν οαγ δέ, ΓΝΗῈΜ. 

70 ἰλ6 ἱπίοηέ ἰμα!}] Τῆαΐί, ΑὙἼἿΉ. ἃπὰ 
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᾿ανθ θ6]Ιθνθα (ἀοά τη Ὺ 6 οαγθίι] ὕο Ῥγδούβο σοοά ΟυΚΒ. 
9 ΤΠθ56 ὑπ]ηρῈ 816. οοοά δη 6 ῬΙῸΠίθθ]6 ππΐο τη6η. Βαυύ 

ΘΙ ΤῸΟ]150 απ ΘϑΌ]οη5, δ] σΘηθδορΊθα, ἃ πη βυ 85, πα 

Θομ θη Ιοη5 δθοαὺ {Π|6 ἰῶνγ ; ἴον ὑΠ6Ὺ 816 πηρτγοπύα}]6 ἀπ 
ΤΟ γϑη. Α τῆϑῃ ὑπϑῦ 15 δὴ Πουθίιοῖκ, αἴθοι ἃ Πσυϑὺ δπα βθοομα 

11 ΔατηοηἸ]0η, 5Ππη ; πονηρ {παὺ [6 ὑπαῦ 15 510} 15. Ῥοὲ- 
γογίθα, δ Πα 5] πη θΘΙηρ' 56]{-οοπμἀθιηπθά. 

12 ὙΠ θῃ. 1 5118}1 βμα Αὐύθπηὰβ πηΐο {Π66, οὐ ΤΙ ΟΠΊΟΙΙΒ, τπι56 
ἀΠΙρΘη66 ἰο ΘοΙη6 τππΐο 1η6 ὑο ΝΊΘΟΡΟΙΪΙΒ : ἴον ὑπθγθ 1 πᾶν 

12 ἀθἰθυτηθα ὑο Ὑ]ΠΐοΥ. 

411 ὑπ6 οὐμον νυ. : ὑπ6 δά ἀϊθοι ἴῃ ὑπ 6 

ἰθχῦ ΒΘΘΙῚ5 ΠΘΟΘΒΒΑΡΎῪ ἴο ΟὈγν]αῦθ Π1]18- 

Θοποθρύϊομ οὗ ὑΠπ6 τηθϑῃΐπρ, 

σοα] ὅο τοι, ((ο .), ΤΎΝΡ.: ὧν (οὐ, 

ΑΥΤΗ. δηῃα τϑιπδϊηΐηρ' ν. 

Μαμ] Μῖιρῆΐ, Αὐτη. “Ῥγαοίϊ56] 

Μηεαϊνκίαΐη, ΑΥΤΗ. ; δὲ δίξογο ἐμ, ὝΥ τοι. ; 

90 7ογιυαγαία ἔπ, 'ΤῪΝ.., ΟΒΑΝ.; οαποοίἑ 

ἴγν, ον. (θοῦ), ῬΉ ΕΜ. ; δἤοιῦο ζογίλο, 

6ΕΝ., ΒΙΒΗ. Α41γ8 φοοα] ὅο 

ΑΥΤΗ., θυὺ οΟΌβουνθ ὑμπαὺ ἴθ ἤεο. {π6 

τ δά ηρ᾽ 15 τὰ καλὰ κ.τ.λ., ὙΒΙΟῊ ΒΠου]α 

μῶν θθθὴ ὑγαηβὶαύθα “ἃγ6 ὑπ8 ὑπὶηρ8 

ὙΠΟ ἃ1τ0 ὈΟα; ΟΟΙΏΡρ. δ Πο] οἵ. 

“Πίηίδ, Ῥ. τ. 

9. ϑέγῖζοβ, πα οοηίογιἐϊοη58] Οοη.- 

ἐοηἐΐοτι8, απο 5ἰγυΐηγδ, Αστη. ΑἹ] {π6 

γν. οχοορὺ ΤΎΝΘ., ΟὐΥ., ΡὈῖδοβ. ἃ 

ΘοΙηΠηδ, δἰζασ ἔρεις. 

1Ιο. 4 γε) Τ|6 3 γί, ΑὐτΗ. 

ϑλιι] ὅο ὙνΊΟΙ,. : ὁδολιιο, ον. Τορῦ. ; 

γο)οοί, ΑὐτΉ., ΘΕΝ.; αὐογάο, ΤΎΝΡ. 
δια τοδὶ πρ ἦν. ΤῊ6 ὑγϑηβ]δύϊοι 

οἵ ΑΥἹΗ., ὑποιρὴ ἸΘχΊοα ΠΥ θη 80 ]6, 

ΔΡΡΘΔΥΒ ΒΥΓΟΠΡΘΙ ὕπϑη {116 τι88 οἵ παρ- 

αἰτεῖσθαι ἴχπ {ποθ Τρ. 11} ἔμ]]ν 

νγϑιγθηῦ. ΤΠ6 ὑγϑη85]. “τϑαβα, τ ΤΊ. 

ν. τι (ΑΥΤΗ.), σοῦ] ποὺ μθτ 8 

Βι 8.016, ἃ5. ὍΠπ6 οοπίθχῦ ΔΗΌΤΑΒ πὸ οἷτι6 

ἴο {πΠ6 ομδγϑοίθυ. οἵ {Π6 τϑῆιβα]: {Π68 

ΤηθϑηΪ ΠΡ 18. ΒΠΉΡΙΥ “Ππᾶνθ πού] πηρ ἴο 

4ὁ ψ 0}, “ἸΠΟΠΘΓΘ ἀ651Π6 ;᾿ 566. πούθϑ 

ἦγ ἰοο. 

11. Μεγ νογίθ)] ὅὃο ΤΎΝΡ., Οὐον, 

Μουνναγα ΖΘΆ]ουιθΙ Υ οἡ {Π| 611 Ἰουτ- 

(ροὐ), Οπαν., ΟἿΝ.: διεδυονἐοά, ΑὙΤΗ. 

84 τοιηδἰ ηρ' Ὗν. Θο17- 

οομαἰϊοηληθ 11] Οοπαθηνποα, 075} ἢιὐμιδοί, 

ΑΥἹΗ., ΒΙΒΗ. (ἀαηιρηεα); «ἀαηιρημαῖο 

ὃν λιῖδ οὐὔπθ ἄοοηι, ὝΥτοτ,.; ἄ. ὃν ἢϊ8 

ατῦηθ ἐμαφοηιοηί, ΤΎΝΡ., Οον., δπᾶ 

Οον. Ταβί., ΗΜ. (θοῦ οἱ νίπρ' οοπα.); 

εἰ. ὑψ ἄψηι 8βεζξο, ΟπΑν.; αἰ, 97 λυὺβ ουσγιο 

8047, ΟἘΝ. 

12. ὅ'λαϊί 5οη 4] ὃο ΑΥΤΉ. δηα ἃ]] 

νν. οδχοθρύ ον. Τδϑβῦ., δομά. ὙΠῸ 

ὑγϑιβ]αὔϊοι. “ 51.8}} μανο βθηΐ," ἐποιρἢ 

ῬΘΥΔΡΒ5. ΟΥ̓ ΙΟΌΠΥ οχϑοί, ἈΡΡΘατΒ ἴο 

αν ῬΘΘη ὙΘΙῪ ΤΆΓΘΙΥ δαἀορύθα ὈΥ͂ οὐν 

ΤΥΔηΒ]αὔουβ (οορ. Μαίῃ. χχὶ. 40, 

Μαγκ νὴ. 38, Φομη ἵν. 25, Χνΐϊ. 13, 

ἌΟΙΒ ΧΧΙΠ. 25. ΠΟΙ: ΧΙ 2. 1 ἴθοπ: 

χνὶ. 3), ἃπα δχοθρὺ ψΠΘΓ6 βύγιοῦ 86- 

ΟΌΓΘΟΥ ΤΊΘΥ 6 ΤΘααΪΓΘα, ΟΥ ὙΥΠΘ16 8 ἢ 

ἸἀἸουηδῦϊο ὑπτη (88 ἴῃ 1 ΤΊ, ν. τι) 

δΔ45. ἴοστοθ ἃπα Ρβυϑριουϊῦν, 15. θϑϑῦ 

δινοϊ θα, ἃ5. ποῦ {ῸΠ᾿Π Υ̓ ἴῃ ΔΟΟΟΙ 866 

ὙΠ Οὐ πϑιι8] τη 6 οἵ ΘΧΡυ ββίοη. 

786 εἰἰϊίγονιο61] ΠΡ μγο ἐΐοιι, ἍΝ ΤΟΙ. ; πιαῖτο 

8ρεῖο, Οον.; ηιαῖο παϊδέ, ον. Ταῦ. ; 

λαβίοη, ῬΝΗΕΜ.; δὲ αἰ γον, ΑΥἿΗ. ὡπα 

ΤΆ)» 7 λαῦθὸ 

εἰοι.1] δο ΠΉΗΕΜ.; 5Βἴπη. ἐλενδ ἤαπα ΤΠ 

φῬιινγροδοιῖί, ον. Τοῦ: 7 λανο ἀοίο»- 

ηυϊγιο ἐ]ιογ6, ΑὝΤΗ. Ὡιμα {Π|6 τϑιηαϊ πἴπρ: 

γν. δχοθρύ τοι, 7 λαϊι ριιροδί6 

70} ἐο αἰιυοίϊο ἔγν τὐγγιΐογ" ἐ].6}6. 

13. δ ογιυαγα Ξεαϊουιδίμ, ὅτε. Βέδίϊῃ 

866 ὀζίογε, τοι. ; δθηαδ..αἰὐζἱ σον 

ΤΟΙ Δ] πΙηρ Ὗν. 
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ΠΟΥ͂ Ζθηδ5 ὑπ6 Ἰᾶσγϑι δηα ΔΌΟΙ]ΟΒ, ὑπαὺ πούμιπρ θ6 πνϑαῦ- 
τη ἴο ὑποιη. Απά Ἰοὺ οὐὐβ αἰδὸ θὰ ἴο ργϑοῦβα φοοα 14 
ὙΟΥΚΒ [ῸΓ ΠΘΟΘΘΒΌΤΥ γαηὐβ, ὑπαὺ ἐπ Ὺ Ὧ6 ποῦ τιαΐιὑ{], 

ΑἸΙ ἐπαῦ αὔ σι τὴ βαϊαΐθ {πΠ66. 

Ἰονθ τι τη ὑπο ΤᾺ 1{}. 

Οτδοθ 06 τιὺῃ γοα 8]]. 

αὔογο, ον. Τοϑῦ. ; 8οὲ γογυναγά... οα7"6- 

Ζωϊῃ, ΉΕΝ. ; ὀγίγ...οὐν ἐΠιοῖγ" 7οἹυ) ον, 

εἰὐϊἱρογιίη, ΑὐΤῊ. πα τϑηηαϊηΐηρ Ὗ ν. 

14- Οι25)] δο ΑΥΤΗ. δπά 8ἃ}} νυ. 

δχοθρύ τοι, ΠΉΕΜ., οὐμ7᾽6 ἨϊΟΊΝ. 

Ῥργαοίὶ861] αϊηπέαΐη, ΑὙΤΉ.; δὲ δέξογο 

ἦη, ἍΝ ΊΟτ,.; δἤοιυσα ζογίδο, ΟἿΝ.; οαοοῖί 

ἦη, 'ΓΎΝΘ. δηα ὑπ6 οὔπον νυν. 

ΠῸΡ ἩΘΟΟ8867}) τὐατιί8] ΠῸΝ ἩΦΟΟΘΘαΥ 

1.868, ΑΥΤΗ. δη4 Ππ6 οὔπου νυν. (απώ ἢ. 

ϑα!αίθ ὑπθιὴ ὑπὰὺ 15 

Ἅντσι. ; νηΐο, ον. Το ϑύ.; ἕο, ΒΙΒΗ., 

ῬΗΕΜ.) δχοορὺ ΤΎΝΘ., ον., ΟἽΑΝ, 

(5. ζαν γον], α8. πιϑαῖο γϑηιηγοίζι. 

15. Θαζείο... Θαίι6] δο ον. Τοβϑῦ., 

ΒΉΕΜ. : φγοίογν... σγοίο, ΤΟΙ, ; βαζιίο 

υὐν ΟὙοοί, ΑΥΤῊ. ἃπα γϑιηδιπίηρ νυ. 

Α5. πθ βᾶπιθ ψουὰ (ἀσπάζεσθαι) ἰ5 

8664 1ἴπ Ὀούῃ οδ568, ἃ ΟΠΔΠΡῸ οἵ Υγ6η- 

(θυ Πρ ̓ ΒΘΘΠῚΒ ΒΟΔΓΟΘΙΥ (6510 8016. 

Αἰ Αὐτη. δαἀ5 ἡ Α4ηϊοι. 

ΤῊΝ ἘΝΦ. 

(Ταμιδυσχο: 
ῬΒΙΝΤΕΘ ΒΥ Ο. 7. ΟἸΑΥ, Μ.Α. ΑἹ ΤῊΝ ΝΙΝ ΕΒΙΤῪ ῬΒΈΞΗ, 











π
ο
ν
 
μα νὰ 

Ξ 
Ἄ
Ρ
Α
 

α
ς
 

Α
Ξ
 

ξγτ 
Υ 

ρ
ν
 Ξὸς 

Ι
Α
 

Α
γ
 ες 

Α
Ν
 

ΟΥ̓ 
ἷ 

π
ε
 

κῪ 
πὶ 

Δ
,
 Ἰ
Α
2
.
:
 

ΑΘ 
ΔῊ 

Δοὺ 
᾿ 

ὑπαὶ 
᾿ 

᾿ 
᾿ 

Ξ 
Μ
Α
Ι
 

Σ
Ο
Ὶ
 

Δ
Ζ
Ω
Ν
 Ἂ
Ν
 Ἂ
Ἄ
 

: 

ΘΑ 
ΤΑ ΔΑΓ 

ΔΑΓ 
᾿
 

Δ
Α
Α
Δ
Ά
Θ
Β
Ε
Σ
υ
 
τ
 

λ
λ
ϑ
θ
λ
λ
ν
 

Ἄλλα, 
ΤΥ ν ΛΑ 

25: Ἷ Ὑ
Ο
Λ
Ν
 ἈρΔΑλΣ 

τ
 

[559 
-
ὥ
κ
α
ν
 

ΔΑΝ 
τ
ς
 
α
ν
α
 

᾿
 

ἀχὸ 
ἥ 

Ἷ 
; 

' 
τᾶν 

᾿
 
 
Α
Α
Α
ν
;
 

Κ
Ρ
 

Τ
Α
 

᾿
Α
᾿
 
Α
Λ
Ά
Ά
λ
Α
Ν
 

δ 
ἡ 

Ἀ
Π
 
Ξ
Ὸ
Σ
 

ΤᾺ 
Ξ
ε
 

( 

᾿
Λ
Λ
Ά
λ
ρ
λ
λ
λ
σ
υ
λ
,
 

Ἑ
Α
Δ
Α
Ι
 

οἷ 

ΐ 
Ἄ
ν
α
 

κει 
ε
ὐ
 

τ
ν
 

ὑ 
ὡς 

Τ
Ο
Σ
 
Ἄ
Ν
 

Κ
Α
 

Α 
δ
λ
δ
ς
 

: τ
 

κ
α
 

ν 
Ὑἀχὶ 

Α
Ι
 

Τ
Α
 
Α
Υ
 

ε 

Ὁ
 

“ 
δ 

ἡ 
8 

: 
τς 

Σ
Ύ
,
 

πε 
μαν 

ΚΑΤΑ 
ΤΆΤ Ρ
Ὲ
 

Σ 
Ἶ 

γ
ρ
λ
λ
ϑ
 
θ
α
 Ἀ
λ
λ
 
λ
υ
 

ἴ
 

- 
᾿
 
Ξ 
"
 

: ὧ
ν
 
Ἐ
ν
 
ἕὰς Ξ

 ̓
ε
λ
τ
 
τ
 

δ
:
 



Ἷ 
ῷ 

εκ 
ς 

δ 
Ἃ 

- 
: 

᾿ 
ν 

Ν 
ον

 
τ 

"Ὰ 
Ν 

᾿ 
Ὁ 

΄ 
τῆς 

ἢ 
ΤΩ
Ν 

- 
Ν 

τ
ε
ρ
ο
ν
,
 

Ἄο
τα
 

ἐδα
 

ΧΞ
ὰ 

Ἄ
ν
,
 

Ἷ 
ΤΟ

Υ͂
 

ο 
: 

᾿ 
β 

᾿ 
Ἂ 

ὌΝ 
᾿ ̓ ἱ ἱ κ
ι
 

ζ κι
 

᾿ Ἂ
Ν
 

᾿ 
ΤΎ

ῪΡ
' 

Ν 
εὺν 

Υ 
Ὸ
Δ
]
Σ
 

.
 

-
 

νὰ 
ἴ
ω
 

ἔτ
ω 

᾿ 
᾿ 

ν 
τ
α
 

Γ
Ὺ
 

τ- 
, 

ἡ 
" 

τ 
ΚΑ 

κὰ
 

- 
ν 

; 
" 

β
 

᾿»
κ»
"ς
, 

Ῥ
Ό
Δ
Υ
Ν
 

5 
ἀ
ν
 

ζκ
 

2 
ἐ
κ
 

Ω
Ρ
 

ο
ν
.
 

ἱ 
ῃ 

ΣΧ
 

ἐ
ν
 

- 
᾿ 

Π
Υ
 

ὰ 
ὶ 

λ,
 

. 
Ἢ 

ΡΣ 
ὁ
 

Κ5. 
“ 

- 
Χ 

Κίς 
ζ 

: 
ἢ 

γΓῪ 
Α
Ν
 

ζς
; 

Χ
Α
 

Γ
Α
 

4
“
 

Ν
Ά
 

μ 
Δ
΄
 

Ω
Ν
 

ΛΑΆ κα
, 

᾿ 
να, αΑλί: ὧ

ν
"
 

Κ
Ν
 

Λ 

ΠΝ 

βὰν τοι 
ο
ν
 

γ- 

ἼἌΣ 

πὰ ον 




